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স্টান-দিলীর প্রাসাদভবনে সমাটের দরবার-কক্ষ। কাঁল--গ্রতরা- 

ধক প্রভাত। সিংভাসনে ভারত সম্াট, 'উরংজীৰ উপবিষ্ট ছিলেন। 
বামপার্খে বিকানীরের মহারাজ গ্যামসিংভ আসীন । তাহার দক্ষিণপার্থ্ে 

উাহার জনৈক সৈশ্তাধ্যক্ষ তাহবর গী এবং ই জন প্রহরী নিবিষ্টভাবে 

দণ্ডারমান। সম্মুখে রাঠোর সেনাপাঁতি দুগাদাস 'ও তাহার ভাত] সমন- 

পাঁস দ'গায়মান। 

উরংভীব। ছুর্াদাস। বশোবগ্ত দিংহের মৃত্যু মোগল-সাআ্াজোর 
এভাগা। 

দু্গাদাস। জীহাপনা ! সামাজ্যের কল্যাণের জন্য, রাজাজ্ঞা পালনের 

জন্য মর! প্রত্যেক প্রজার গৌরবের বিষয় । 
ওরংজীব। তুমি উচিত কথ! বলেছো, ছুর্াদান ! বশোবন্ত সিংহ 

তন্ন আর কে সেই হুজ্জয় বিদ্রোহী কাবুলীদের দমন কণ্্তে পার্থ? চার 

কাছে যে আমি কতদূর খণী_-সে খণ আমি জীবনে পরিশোধ কণর্ছে 
পার্ষে। না--[স্টামসিংহকে ] কি হুলন, হহারাজ? 



ছুর্গাদাস 

শ্রাম। নিঃসনদেহ। ৃ্ 

সমর। কেন? জীহাপনা ত সে খণ যশোবস্ত সিংহের পুত্র পৃ্থী 

সিংহের প্রাণ সংহার ক'রে পরিশোধ করেছেন! 
ওরংজীব। আমি তার প্রাণ সংহার ক'রেছি! যুবক! তুমক 

বল্ছে। তুমি জানো না। আমি তার প্রাণ সংহার করেছি! আয়ি পৃথী 

সিংহকে নিজের পুভ্রের স্তায় ভালে। বাস্তাম। আমি তাকে স্বহস্দে 

সম্মান-পরিচ্ছদ পরিয়ে দিয়েছিলাম । মা 

সমর। সম্রাট! সেই অবোধ বালক ও তাই ভেবেছিল। কিন্কু সে 

সম্মান-পরিচ্ছদ বে বিষাক্ত, তা সরল বেচারী পূর্থী সি'হ জান্ত না । 
হআামসিংহ! যুবক! তুমি কার সঙ্গে কথা কচ্ছ__ জানো? 

সমর। জানি, মহারাজ বিকাঁনার। আপনার প্রভুর সঙ্গে- আমার 

নয়। 

উরংজীব একটু চমকিত হইলেন। তাহার সম্মুখে এরূপ দোষারোপে 
তিনি কোনকালে অভ্যস্ত ছিলেন না। তীহার ভ্রধুগল ঈষৎ আকুঞ্চিত 
হইল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ তিনি আত্মসংবরণ করিয়া কহিলেন-_ 

-_-কে বলে বে সে স্ম্মান-পরিচ্ছা বিষাক্ত %” 

দুর্গা । না, জহাপনা! তাঁর কোন প্রমাণ নাই। সে সম্মান- 

পরিচ্ছদ যে বিষাক্ত তা সাধারণের অনুনান নাত্র। | 

সমর । [সক্রোধে] অনুমান! তার পরদণ্ডেই বিষে জর্জরিত 

হয়ে দারুণ যন্ত্রণায় বেচারীর মৃত্যু হয়। আমি কি সে মৃতু স্বচক্ষে 

দেখিনি ?--অন্ুমান ! তবে যশোণস্ত, সিংহকে আফগানিস্থানে পাঠিয়ে 
হত করাও অনুমান! আর আজ তার রাণী আর পুত্রকে দিল্লীতে 

অবরোধ করাও অনুমান ! তবে তুমি অনুমান ) আমি অনুমান ) সতাট, 
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ও7ংজীব অনুমান ; মোগল সাম্রাজ্য অনুমান ; এ নিখিল বিশ্ব অনুমান । 

এঠুঅনুমান নয়, দুর্গাদাস !-_এ গ্রুব, স্থুল, প্রত্যক্ষ। 

।*ছূর্গা। ক্ষান্ত হও, দাদ1-মনে কর, কি প্রতিজ্ঞা করে এসে- 

/1ছ]ল। 

সমর! আচ্ছা! এই চুপ কাল্লাম! কিন্ত এক কথা বলে রাখি, 
জনাব** মনে ভাববেন না যে, আমরা একেবারে হ্ধপোষ্য শিশ্ত, 

কিছুই বুঝি না! কিছু কিছু বুঝি। 

দুর্গা। রাজাধিরাজ! আমার উগ্র ভ্রাতাকে ক্ষমা করুন ।-_ 

জীহাপনা, আমরা আজ এক বিনীত প্রার্থনা সআাটুপদে নিবেদন 

কণ্র্তে এসেছি। 

গরং। উত্তম! নিবেদন কর। 

হ্াম। বল, তুর্গাদাস ! ভয় কি? সম্রাট উদ্দার। তিনি তোমার 

ভাইয়ের উগ্র ব্যবহার ক্ষমা ক'রেছেন। তোমার ভয়ের কোন কারণ 

নাই। 

দুণী। আমাদের বিনীত নিবেদন এই যে, মৃত যোধপুরের মহারাণী 

তার শিশু পুভ্রকন্তাদের নিয়ে শ্বরাজ্যে ফিরে যেতে চান। সে সম্বন্ধে 

সম্রাটের অনুমতি ভিক্ষা! করি । 

রং । আমার অনুমতির প্রয়োজন ? 

ছুর্গা। জীহাপনার অনুমতির প্রয়োজন কি, তা আমিও জানি না। 

কিন্তু মোগল সৈন্তাধ্ক্ষ--তাহবর খা--সম্রাটের বিনা অনুমতিতে তীকে 

ছেড়ে দিতে চাইছেন না । 

ওরংজীব তাহবরের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,__ণকি জন্ত 

তাহবর খ! ? 
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ঠাঁভবর। ভাহাপনার সেইবূপ আজ্ঞ! ঝলেই জেনেছিলাম | 

বং। ও-_হা, আমি ঝলেছিলাম বটে যে যশোবস্ত সির 

পরিবারকে তাদের দিল্লী হভে যাবার পূর্বে আমি পুরস্কৃত কন্তে চউ | 

যে অন্গ্রহ মহারাজ যশোবস্থ সি“ভের গ্াতি দেখাতে কার্পণ্য করি হাই, 

সে অনুগ্রহ হ'তে তার পরিবারবণকে বঞ্চিত কণ্ব না।-কি লন 

মহারাজ ? 

হাম। সমাটের চিরদিনই এই ঘশোবন্তের পরিবারের সে 'অগীম 

অনুগ্রহ । 

সমর | সম্রাট 1--আমি না বলে থাকৃতে পাচ্ছি না, দর্গাদাস-- 

সমাট.! অন্গ্রহ ক'র্ধেন না, এইটুকু অন্তগ্রহ করুন। আপনাদের ভ্রকুঞ্চন 

দেখে বড় ভীত হই না, কারণ সেটা বুঝতে পারি । কিন্তু হাদি দেখে 

বড় ভয় পাই, জনাব! কারণ সেটা বুঝতে পাতি না।-_ সোজা ভাষায় 

বলুন যে বশোবন্ত সিংহের প্রতি প্রতিহিংসা চান, তাকে যেমন বধ 

করেছেন, তাঁর জোষ্ঠ পুল পরী পি“হছকে বেবুপ বধ ক'রেছেন, সেইরূপ 

তার রাণী আর কনিষ্ঠ পুজ্রকে বধ কার্ষেন। বলুন সোজা ভাবায় যে, 

যশোবস্ত সিংহের কুলের কাউকে রাখবেন না। বলুন-আমরা বুঝতে 
পাব্বো। কেবল অনুগ্রহ ক'ন্দেন না, জনাব, এই ভিক্ষা চাই । আপনা- 

দের শত্রতার চেয়ে বন্ধুত্ব ভয়ঙ্কর ! 

দুর্গা । দাদা! তুমি কি আমার "প্রার্থনা বার্থ কর্তে এমেছে। 2 

তুমি ফিরে যাও। 

সমর। যাচ্ছি, দুর্গাদাস। আর এক কথা--একটি কথা মাঞ্চ। 
মহাশয়ের পূর্বপুরুষ আকবরের চেয়ে মহাশয়কে এক বিষয়ে অপিক 

শ্রদ্ধা করি। কারণ, মভাশয় আকবরের মত ভগ্ড নহেন। মভাশয় 
৪ 

গে 

তে 
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খাট মুললমান--সরল গোয়ার ধাশ্মিক মুসলমান । সম্রাট তার মত 

বিষ্বাহচ্ছলে হিন্দুর হিন্দুত্ব নাশ করেন না। সোজা পরিষ্কার শাণিত 

সখতন মুপলমান প্রথায় শ্বধন্ম প্রচার করেন ।-_-করুন, তাতে ডরাই 
(না| তবে অনুগ্রহ কার্কেন না। যা অনুগ্রহ ক'রেছেন, যথেষ্ট । তাতে 

এখুনা জর্জরিত হ'য়ে আছি । আর অন্ুগ্রহ কর্কেন না। দোভাই-__ 

[ প্রস্থান । 

তাঙ্বর খা তাহাকে রোধ করিতে যাইলে ওউরংজীব নিষেধ 

করিলেন। 

উরং। ছুর্গীদাস! তোথার খাতিরে তোমার উগ্র ভাইকে ক্ষমা 

ক্ণাম। কিন্তু তোমার ভাই একটি কথা সত্য বলেছেন যে আমি ভগ 

নঠি। আমি অন্তরে বাহিরে মুসলমান। এই সনাতন ধন্ম ভারতবর্ষে 
প্রচার কর্বার জন্ত এই রাজাভার নিইছি। রাজ্যভার গ্রহণ কর্নার 

পূর্ব্বে যাই ক'রে থাকি-_রাজ্যভাঁর গ্রহণ ক'রে অবধি এই ধর্মে 

ফকিরী কচ্ছি। 

দর্গী। তা সম্পূর্ণ মানি, জাঁভাপন !-তার পরেও যদি আপনি 

কখন শাঠ্য ক'রে থাকেন, সে শঠের প্রতি । তা গহিত হয় নি।- উদার 

না হ'তে পারে, অনুচিত হয় নি। 

ওরং। শ্বীকার কর? 

দুর্গী। করি! কিন্ত জাহাপনা ! মহারাজ যশোবস্ত সিংহ যদি 

ভ্রমবশে কখন আপনার প্রতিকূল আচরণ: ক'রে থাকেন, তার বিধবা 
পত্বী ও নিরীহ সন্তান সয়াটের প্রতিহিংসার পাত্র নয়। তা'রা কোন 

অপরাধ করে নি। 
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উরং। দুর্াদাস! আমি তাদের পীড়ন কার্তে চাই না। পুরস্কৃত 

কণ্তে চাই। 
শ্যাম। সম্াট. তাদের পুরস্কৃত কণর্তে চান, দুর্গাদান। / 

দুর্গী। সমীটের ইচ্ছাই মহারাণী পুরস্কত হয়েছেন ।-_এখন 

অনুমতি দিন । 

সম্রাট, মহারাজ বিকানীরকে কহিলেন__“মহারাজ, এখুন আঁপনি 

আমার নিভৃত কক্ষে অপেক্ষা করুন গিয়ে । আমি আস্ছি।” 

শ্টামসিংহ চলিয়া গেলে ওরংজীব তুর্াদীসকে কহিলেন-_“ছুর্গাদাস ! 

তুমি দেখুছি শুদ্ধ প্রভৃভক্ত ভৃত্য নও; তুমি চতুর রাজনৈতিক 
তোমার সঙ্গে চাতুরী নিক্ষল। শোন তবে সতা কথা! আমি বশোবস্ত 

সিংহের রাণীকে আর তার সন্তানকে চাই । 

দুর্গা। জীহাপনা ! ত] পূর্বেই জানি। কিন্ত কারণ কি জানি না । 

মহারাণী নারী, আর যশোবস্তের পুক্র সগ্ভোজাত শিশু । তাদের নিয়ে 

সম্রাটের কি প্রয়োজন হ'তে পারে? 

উরং। দুর্গাদাস! ভারতসম্রাট, তার প্রত্যেক প্রজার কাছে 

প্রত্যেক কার্যের প্রয়োজন ব্যক্ত কণ'র্ভে বাধ্য নহেন বোধ হয়। 

ছু্গাদাস ক্ষণেক চিস্তা করিয়া কহিলেন--“তবে, জীহাপনা, আমার 

যাচ্রা নিহ্ছুল ?% 

ওরং। সম্পূর্ণ নিক্ষল । 

ছুর্গা। তবে আমার আর কিছু বক্তব্য নাই। 
উরং। তুমি যশোবস্তের রাণীকে আমার হাতে সমর্পণ কর্তে 

প্রস্তুত নও ? 

ঢু11 গণ থাকতে নয়। 
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ওরং। শোন, হূর্থাদাস! তুমি যশোবস্তের রাণীকে আর তার 
নন্তানুকে আমার হাতে দাও। প্রচুর পুরস্কার দিব। 

এর্ণাদাস হাসিয়া! কহিলেন-_-“সআট._ আমি সে শ্রেণীর লোকের 
একটু উপরে । ছুর্গাদাস জীবনে কর্তবা মাত্র চেনে । ছুর্গাদাস জীবিত 
থাকৃতে কারো সাধ্য নাই যে তার মৃত প্রভু যশোবস্ত সিংহের পরিবারস্থ 
কাহারো গায়ে কেহ তস্তক্ষেপ করে।--তবে আসি, জীহাপনা ! 

আদাব !” 

'উরং। দাড়াও ।--ছুগগাদীস জীবিত থাকৃতে তা সম্ভব না হ'তে 

পারে। কিন্তু ছুগাদাসের মৃতুার পর তা ত সম্ভব। তাহবর খা_ 

বন্দী কর। 

তাহবর অগ্রসর হইলে হু্গাদীস সহসা তরবারি খুলিয়া কহিলেন-_ 

“খবদ্ধার ।__ এর জন্ ও প্রস্তত হয়ে এসেছি, সম্রাট »_-এই বলিয়া! ছগাদাস 
কটিবিলম্বিত তুরী তুলিয়া বাজাইলেন। 

মুহূর্ডে পাচজন সশস্ত্র ব্যক্তি নগ্ন তরবারি হস্তে দরবার কক্ষে প্রবেশ 

করিল। 

দুর্গা । এই পাঁচজন দেখছেন সম্রাট 1-আর এক তুরীধ্বনিতে 
পাঁচ শ সৈনিক দরবার-কক্ষে প্রবেশ কণর্বে--বুঝে কাজ কণ্ধেন। 

ওরং। বাও। 

সৈনিক ছুর্গাদাস চলিয়া গেলেন। 

ওরংজীব সুহূর্তকাল স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন; পরে কহিলেন-- 

“হূর্খীদাস ! জান্তাম তুমি প্রভুভক্ত, চতুর, সাহসী, বীর ! কিন্তু তোমার 
যে এতদূর স্পর্থ। হবে তা ভাবি নি।” তিনি পরে তাহবরকে ডাকি- 
লেন--“তাহবর থা!” 
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তাহবর। খোদা বন্দ, 

স্রংজীব। সেনাপতি দিলীর খাকে বল যে, আমার হুকুম-_মেনা 

পতি এই মুহূর্তেই মনৈন্তে যশোবন্তের গৃহ অবরোধ করেন। যাও । 

পট পরিবর্তন । 

হ্িতীম্ত্র দুস্থ 

স্থান__দিলীর প্রাসাদ-অন্তঃপুরে সমাজ্জী গুলনেয়ারের বিবার 

কক্ষ । কাল-দ্বিপ্রহর ! সমাজ্জী সেই কক্ষে পাদচারণ করিতেছিলেন। 

সমাজ্জী। যোধপুর-মহিবী !-তুমি একদিন গর্থিত হয়ে আমাকে 

ক্রাতরামী যবনী সম্রাজ্ঞী বণে ডেকেছিলে। সে গর্ব চূর্ণ করেছি কিনা? 

তোমার স্বামীকে কাবুলে পাঠিয়ে হত্যা করিইছি; তোমার জ্যোষ্ঠ পুত্রকে 

বিষপ্রয়োগে হত্যা করিইছি; তোমার সমক্ষে তোমার কনিষ্ঠ পুত্রকে 

হন কপ্বৰ। তোমাকে আমার পাদোদক খাওয়াবো । পরে তোমায় 

জীবন্তে কবর দিব। জেনো, যোধপুররাণি! যে এই ক্রীতদাসী 

যখন! সমাজ্জীই আজ এই স্ুবিস্তীর্ণ মোগল সাম্রাজ্য শাসন 

ক'চ্ছে।_ওরংজীব? উব্রংজীব ত আমার এই তজ্জনীসংলগ্রপ্মশ্মি- 

সঞ্চালিত কাষ্ঠিপুত্তলিক1। লোকে জানে অন্তরূপ। সে লোকের 

মুঢ়তার পরাকাষ্ঠা। নহিলে এই যশোবস্তের রাণী আর তার সগ্যোজাত 

শিশুকে গুরংজীবের কি প্রয়োজন? এ কথা একবার লোকে নিজেকে 

জিচ্ঞাসাও করে না। 
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এই সময়ে উরংজীব সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। 

গুণ । কে! সম্রাট ?--বন্দিগি জীহাপনা ! 

টরং। গুলনেয়ার তুমি এখানে একা £ 

গুল। এই ষে যোধপুরের রাণীর অপেক্ষা কচ্ছি।_কোথায় সে 2 

উপ্ং। এখনো ধরা পড়েনি । 

গুল 1 পড়েনি? 

উরং। না!-ছুর্াদান তাকে দিতে অন্বীকৃত হয়ে ফিরে গিয়েছে । 

গুল জাবিতাবস্থায়? 

2%”1 হা ।--তার সঙ্গে সৈম্ ছিল। 

গুল । আর মোগল সাআাজো কি সৈন্ত নাই !-_ধিকৃ! 

প্রং। প্রিয়তমে-_ 

গুল। আমি কোন কথ শুস্তে চাই না, সম্রাট! আমি আজই 
সন্ধ্যার পুব্বে যোধপুরমহিধীকে চাই । 

ইবুং। গুলনেয়ার ! আমি মহারাণীর আবাসগৃহ অবরোধ কত্ত 

দিলীর থাকে পাঠিয়েছি । 

গুল। আচ্ছা !- সন্ধ্যার পৃব্বে আনি তাকে চাই। মনে থাকে 

বেন 1” এই বলিয়া তিনি চলিয়া! গেলেন । 

ঈরংজাব যাইতে যাইতে কহিলেন--“কি অদ্ভুত স্পদ্ধী এই দ্গী- 

দাসের। এখনো তাই ভাবছি ।-_-আমার সন্গুথে দরবার কক্ষে তরবারি 

খুলে নেমে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে” গেল !-_-এরূপ সাহস পুর্বে কাহারও হক্স 

নাই ;_তার প্রভূ যশোবস্ত সিংহেরও না ।৮--এই বলিয়া সম্রাট ধীরে 

সে কক্গ হইতে বাহির হইয়া! গেলেন । 

2/ 
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জতীম্ম দুশ্য 

স্থান-মোগল সেনাপতি দ্রিলীর ধাঁর বহির্বাটী ; কাল--অপরাহ। 

দিলীর খঁ! বন্ম পরিতেছিলেন ; সন্মুখে তাহার প্রধান সৈন্তাধ্যক্ষ তাহনর 

খা দাড়াইয়াছিলেন। 

দিলীর। কি ব'ল্ছো খাঁ সাহেব? রাঠোর সেনাপতি দ্রগাদাস 

সম্রাটের নাকের কাছ দিয়ে তরোয়াল ঘুরিয়ে চলে গেল? 
তাহবর। তা গেল বৈকি! 

দিলীর। আর তুমি তাই দাড়িয়ে দেখলে? 
তাহবর। তা দেখলাম বৈকি! 

দিলীর। সোজ। হয়ে? 

তাহবর। যতদূর সম্ভব ।+ 

দিলীর। যতদূর সম্ভব কি রকম? 
তাহবর। এই তার তলোয়ারথান নাকের উপর দিয়ে ঘুলো 

কনা-_- 

দিলীর। খুলো নাকি? 

তাহবর। ঘুলো ব'লে ঘুরলে !_বেশ একটু ঘুর্লো! 
দিলীর। তাই তুমি বুঝি একটু কাৎ হ'লে? 
তাহবর। হলাম বলে? হ'লাম! আমি বলেই কাঁৎ হলান! আর 

কেউ হলে” চীতৎ হ'তেন। 

দিলীর। নিজের তরোয়াল খানা বের কণ্লে না কেন? 
তাহবর। কুপৎ পেলাম কৈ? 
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দিলীর। ফুর্সং পেলে না বুঝি? 

তাহবর। আরে! সেবেটা এমনি হঠাৎ তরোয়াল বের কর্লে 

যেকোন ভদ্রলোকে সেরকম করেনা । তার পরে সে চলে” গেলে-- 

দিলীর। তথন তরোয়াল বের ক'লে” বুঝি ? 

তাহবর। তখন আর বের ক'রে কি কর্দঘ? 

দলীর। তবে সে চলে” গেলে কি ক'লে”? 

তাহবর । নাকে হাত দিয়ে দেখলেম--নাকটা আছে কিনা ! 

দিলীর। সন্দেহ হ'ল বুঝি? 
ভাহবর। একটু হ'ল বৈকি! বেটা এমন ধা করে তরোয়াল 

দুরে!লে যে তাতে তার সঙ্গে নাকের খানিকটা যাওয়া আশ্চর্য কি? 

দিলীর। [সন্মিত মুখে ] নৃতন রকম ব্যাপার বটে! লোকটাকে 

দেখতে হচ্ছে ত! 

তাহবর। তাকে দেখ্বার জন্তই ত স্ধাট তোমাকে ডেকেছেন। 

নাও, তোমার যে বর্ম পরা শেষই হয় না! 

দিলীর। আরে রোদ! ছুপর বেলায় কোথায় একটু বিশ্রাম কব, 

না, ছোটো! এখন সৈন্ত নিয়ে একট! উন্মাদের পিছুনে ।--এ সামান্ 

কাজটা তুমি কর্্তে পার্তে না? 

তাহবর। না! তার সঙ্গে সমধিক পরিচয় কর্বার আমার ইচ্ছা 

নাই ।--তার উপরে-_ 

দিলীর। তার উপরে? 

তাহবর। তার উপরে এই রাজপুত জাত্টার উপর আমার 

কেমন একটা অভক্তি আছে। তারা বুদ্ধ কর্তেই জানে না । 

স্টীর। কি রকম? 

১১ 
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তাহবর। আরে। তারা যুদ্ধ করে_-কোন প্রথা মেনে করে না। 

ফস্ ক'রে তরোয়াল বের কোরেই কোপ. । নিজের মাথার দিকে লক্ষ্য 
নেই। শার নজর দেখৃছি বরাবর আমার এই মাথাটার উপরে । এরকম 

বেকুগের সঙ্গে যদ্ধ ক'র্তে আছে? 

দিলীর। নজর বুঝি তোমার মাথার উপরে? 

তাহবর। হা আরে নিজের নাথ বাচিয়ে বুদ্ধ কর-_ন! ধপাঁধগ্ 

কোপ্ দিচ্ছে । বেন শক্রগুলোকে কটুবন পেয়েছে 

দিণার। রাজপুত সৈম্ত কত? 

তাহবর। আড়াই শ হবে। 

দিলীর। যাও, তাহবর ! পাঁচ ভাজার মোগল সৈন্য তৈয়ের ভাতে 

আঙ্তঞা দাও! যারা প্রাণ তুচ্ছ ক'রে দ্ধ করে, তারা ভরঙ্কর জাত; 

তাদের সঙ্গে ভেবে চিন্তে বদ্ধ কনে হয়। পাঁচ হাঙ্গার মোগল 

অশ্বারোভী- বুঝলে ?- যাও | 
তাহবর চলিয়া গেলে দ্িলীর নিজমনে কহিলেন-- “অসমসাহসিক 

এই রাজপুত জাতি 1-কিন্তু সমাটের এ আদেশের অর্থ বুঝি ন!। তিনি 

যশোখস্ত দিংহকে বধ করিয়েছেন, কেননা তাকে ভয় কণ্ন্েন! কিন্ত 

তাঁর পত্রিবারবর্গের প্রতি আক্রোশ কেন ?-_-বাই, বাড়ীর মধ্যে গিয়ে 
বিদায় নিয়ে আসি! ফিরে এসে বিদায় নেবার অবসর যদি নাইই 
পাই। আগে নিয়ে রাখা ভাল ।”--এই বলিয়া দ্িলীর অন্তঃপুর! 

ভিদুখীন হইলেন । 
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চ্তুথ' দুশ্ঠ 

চি 

স্থান_-মেবারের রাণ! রাজসিংহের অন্তর্বাটা। কাল__অপরান্ণ। 

রাজকুমার জয়সিংহের নবোঢ়া দ্বিতীয়া স্ত্রী-কমল! একাকিনী দ্রাড়াইয়া- 

“ছলেন। 

কমলা! কেমন তোমাকে পেঁচের মধ্যে ফেলেছি, স্বানী! ঘোরো 

এখন। (দি অবাক্ হয়ে গিয়েছে! এত অল্পদিনের মধ্যে এমে আর 

একজন তার মুখের গ্রাস খপ. কোরে" কেড়ে নিলে গা! কি 2ঃখ !-ভাঃ 

ভাঃ ভাঃ মন্ত্র জানি দিদি, মন্ত্র জানি! খুব হয়েছে! এমন একটা 

স্বামীর মত স্বামী, বাণ রাজদিংহের পুত্র ;-_এমন একটা স্বাশী ন্কিমে 

একা! একা! ভোগ কণ্কের ঠিক করেছিলে দিদি! লঙ্জাও করে না !-রাণার 

এই পুজুই ত মেবারের রাণা হবে। আর তুমি একা রাণী ভবে 

মনে করেছিলে । তা হচ্ছে না! দিদি! কেমন চিলের মত ডো 

মেরে খপ্ করে কেড়ে নিইছি ।--কেমন ! রাণী হবে? 5৩1--আর 

তীমসিংহ ! তুমি রাজা হবে? হ'লে আর কি! রাপা নিজ ভাতে 

অংমার স্বামীর হাতে রাজবন্ধনী বেঁধে দিয়েছিলেন, জানো ৮» বলি ও 

ভাস্কর! তার থবর রাখো কি? তার উপরে আমার স্বামীই ত রাণার 

প্রিরপাত্র । কণ্্বে কি ভীম সিং!--ছুই ভায়ে খুব ঝগড়া বাধিয়ে 

দিয়েছি। ভীম সিংহ এখন থেকেই যাক্, দূর তোকু! এমনি কল 

পেতেছি বাবা! পড়তেই হবে। তারপর শ্রীজয়সিংত মেবারের 

রাজা, আর শ্রীমতী কমল! দেবী মেবারের রাণী ;_-মার তুমি দিদি-_ 
সরে? পড়--দিদি !--সরে? পড় ! 
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চীৎকার করিতে করিতে জনৈক ধাত্রী কক্ষে প্রবেশ করিল । 

ধাত্রী। ওরে বাবা রে! 

কমল! । কি হয়েছে? ূ 
ধাত্রী। ওরে বাপ! একেবারে কুরুক্ষেত্তর কাণ্ড রে--ওরে কি 

হবে বে! 

কমলা । মর! বলি, হয়েছে কি ? 

ধাত্রী। আরে একেবারে দক্ষিষজ্ঞি। ওরে বাবা! এমন কাও 

কেউ দেখিনি গে'-_-একেবারে নিশুস্ত বধ! 

কমলা । বলি, হয়েছে কি? 

ধাত্রী। আর হয়েছে কি--ওরে- একেবারে নঙ্কাকাণ্ড রে ! 

কমল! ॥। বল্না, কি হয়েছে? 

ধাত্রী। তবে শুন্বা!-এ ছোট রাজপুত্তর-এ যে জয়সিং_- 
তোমার সোয়ামী গে । 

কমল! । হকি ক'রেছে? 

ধাত্রী। সে শ্রষে বড় রাজপুত্র ভীমসিং_ তার পায়ে তরোরাল 
খুলে এক কোপ্-_ওরে একেবারে রক্তগঙ্গা ভগীরথ রে! 

কমলা । মযা! তারপর? 

ধাত্রী। তার পর আবার কি ?--বড় রাজপুত্ত'র ভীমসিং এ ছোট 
রাজপুত্র জয়সিংএর গল টিপে ধরেছে, এমন সময় রাণা এসে 

হাজির। এসে বড় রাজপুত্তরকে কি বকুনিটাই বকৃলে গা 

একেবারে সাত কাণ্ড রামায়ণ, ন ভূতি ন ভবিষ্যতি শুনিয়ে দিলে! ভীম 

সিংহের নুখে রা-টি নেই। টুপ করে বেরিয়ে এলো! মুখখানি চুণ 
করে' চলে গেল । 

ট.] 
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কমলা । বেশ হয়েছে। 

ধাত্রী। ওম! সে কথ! বোলো না! বড় ছেলে বড় ভালো গো, বড় 

ভালো! দেশশুদ্ধ, লোক তাকে ভালো বলে! আর ছোট ছেলেও ত 
ছেলে ভালো ! মুই ত তারে হাতে করে” মানুষ করেছি ।--যত গোল 

পকালি ত এ সংসারে এসে তুই সর্ধনাশী ! 

কমলা । চুপ্ হারামজাদী ! 

ধাত্রী। “ওরে বাবা! একেবারে তাড়ক1 রাক্ষপী রে!” বলিয়া 

উদ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। 

কমলা । কি! এতদূর গড়িয়েছে? এতদূর গড়াবে তা ভাবিনি! 

তা নন্দই কি! দিন থাকৃতেই মীমাংস! হঃয়ে যাক না। 

এই সময়ে তীহার সপত্বী সরস্বতী সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। 
সরস্বতী । এই যে কমলা-কমলা! এই কি তোমার উচিত 

কাজ হচ্ছে? জানো আজ কি হয়েছে? 

কমলা । জানি! তবে আমার কি উচিত কাজ হচ্ছে ন৷ দিদি? 

সর। স্বামীকে ক্রমাগত তার বড় ভাইয়ের বিরুদ্ধে উত্তেজিত কর! ? 

কমলা । কে কণ্ছে? 

সর। তুমি! 
কমলা । মিথ্যা কথা! ভাম্করই ত ঝগড়া বাধান-_তার লক্ষ্য 

চিরকাল দেখছি এই মেবারের সিংহাসনের দিকে । এ ত তার দোষ। 

সর। তিনি এ রাজ্য চান না, কমলা! আমি বেশ জানি ।- আর 

ফদিই বা! চান !_-তিনি ত বড় ভাই! 
কৃমলা। হী, ঘণ্টা! খানেকের বড় বটে ! বাণ! নিজে স্বামীর হাতে 

তাঁর জন্মাবার সময় হ'ল্দে স্থতো বেধে দেন নি?--এ নিয়েই ত ঝগড়া । 
১৫ 
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সর। যদি তাই ভয়--আমাদের চেষ্টা কর! উচিত নয় কি 

বোন্, যাতে সে বিরোধ ভ্রাত্ক্সেছে পরিণত হয়, যাতে সে কালো মেঘ 

বিদ্যুৎ উদগার না করে, জল হ'য়ে নেমে যায়, যাতে সে বজ্তি দাহ না 

করে” দুইটি হৃদয়কে ঘক্ত করে? 

কমলা । সে কথা আমি তোমার সঙ্গে বিচার কণণ্ডে চাই না। 

আমার স্বামীর বিষয় আমি বুঝবো । 

সর। বোন্! তিনি তোমারই ম্বাণী, আমার কি কেউ নন? 

কমলা । “তবে ভুমি ভীকে বুঝিয়ে বোলো । আমার সঙ্গে ঝগড়া 

'কণর্তে আনো কেন ?”_বলিঙ্কা দ্রুত পদক্ষেপে সেস্কান হইতে প্রস্থান 
করিলেন । 

সর। আমি তকে বুঝিয়ে বলবো! হা কপাল ।- একদিন ছিল, 

যখন তিনি আমার কণা শুস্তেন। তার পরে তুমি এসে শাকে মেকি 

স্তরেযাছু ক'লে বোন্, তুমিই জানো ! 

জরনিংহ কক্ষে প্রবেশ করিলেন । 

জয়। কে? স্রস্বতা? আম ভেবেছিলাম কমল! 

সর। ভেবোছলে সতা? এতখানি ভুল করেছিলে? কিন্ছু কেন 

সে ভুল এত শ্বীপ্থ ভেঙ্গে গেল! সে ভুল ভাঙ্বার আগে কেন একবার 

আমায় কনল৷ ভেবে প্রাণেশ্বরী বলে” ডাকলে নাগ আমি ভুলেও 
একবার ভাব্তাম যে, আমাকে ডাকছে! । সে ভূল ভাছতে! ; কিন্ত 

একবার এক মুহপ্তের ও জন্য স্বগন্ুখ অনুভব কণ্ভাম! 

জয়। দরন্বতি, আমি এখন বাই। আমার বিশেন প্রয়োজন 

আছে। 

সর। দাড়াও ।--আান ভোমাকে আমার হদরের আবেগ জানাবার 
৮ 
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ন্ঠ ডাকৃছি না। যা গিয়েছে তা আর ফির্বে না!_ শোন! একটা 

কথা জিজ্ঞাসা করি। বড় ভায়ের সঙ্গে আজ আবার বিবাদ করেছিলে? 

জয়। লেআমার দোষ নয়। 

সরম্বতী। তার দোষ ? 

জয়। আমি রাগে তার পায়ে তরোয়াল দিয়ে মেরেছিলাম ; তিনি 

আমার গল! টিপে ধরেছিলেন । 

সরম্বতী। তারই ত দোষ বটে !-_প্রভূ, তুমি ত এরকম ছিলে না! 
কমল! তোমায় নিয়ে খেলাচ্ছে। ভায়ে ভায়ে বিরোধ করনা, প্রভূ ! 

বদি কমলা বুঝিয়ে থাকে যে ভান্ুর মেবারের সিংহাসনপ্রার্থী, সে মিথ্যা 
কথা । 'ভাম্থর উদ্দার, মহৎ। 

জয়। আর আমি নীচ ।-_বেশ!_- 

সরশ্বতী। আমি তা বলিনাই। তবে আমি বলি প্ে,বে তোমার 

কাণে এই মন্ত্র দিচ্ছে সে নীচ, সে তোমার হিতার্থিনী নয়। সে তোমার 

সর্বনাশ কঃচ্ছে !--এ ভাঙ্গর আসছেন, আমি যাই ।--“নাথ, তোমার যি 

মনুষ্যত্ব থাকে, ত এইক্ষণেই এই ভায়ের ক্ষমা প্রার্থনা কর।”- বলিয়া 

প্রস্থান করিলেন । 

তৎপরেই ভীমসিংহ কক্ষে প্রবেশ করিয়া জরসিকে মূতশ্বরে 

ড+কলেন-_"জয়সিং_-ভাই 1» 

জয়সিংহ নীরব রহিলেন । 

ভীম। জয়সিং--ভাই--আমারই অন্থায় হয়েছিল! আনাকে 

ক্ষমা কর । 

জয়সিংহ তথাপি নীরব রহিলেন। 

ভীম। হা জয়সিংহ ! আমি সম্যক্ ক্রোধ সংবরণ কে শিখিনি। 

৮ ১৭ 



হুর্গীদাস। 

আমার উচিত ছিল, ছোট ভাইকে ক্ষমা করা! ।- ভাই! আমার ক্ষম' 

করো । 

এই সময়ে রাণা রাঁজসিংহ আসিয়া ভীমসিংহকে কহিলেন-_ 

“ভীমসিং! জরমিং তোমাকে তরবারি দিয়ে আঘাত ক'রেছে ?” 

তাম। না, পিতা, বিশেষ কিছু নয় । 

রাঁজ। আমি তাভান্তাম না। পরিচারিক'র মুখে শুন্লাম। পচ 

কক্ষে রক্তের রেখা দেখে বুঝলাম যে এ সত্য কথ ।-- দেখি, কোথাক্গ 

আঘাত করেছে? 

ভীম। বিশেষ কিছুই নয়। 

রাজ । দেখি 

ভীমসিংহ দক্ষিণ পদ দেখাইলেন। 

রাজ । হাঁ! ভীম! পুত্র! আমি না দেখেই বিচার করেছিলাম. 

অন্তায় বিচার ক'রেছিলাম। শাস্তি তোমাকে দেওয়া উচিত ছিল না, 

জয়সিংহকে দেওয়া উচিত ছিল। এই নাও আমার তরবারি_আনার 

হয়ে তুমি তার শাস্তিবিধান কর। 

ভীম। না, পিতা, অন্তার আমার । জয়সিংহ অবোধ। 

রাজ । না, ভীমসিং! আমি শ্ঠায় বিচার কবব। লোকে বলে 

যে আমি জয়সিংহের পক্ষপাতী । তা হ'তে পারে। কিন্তুন্ঠায় বিচার 

কার্বব। 

ভীম। আমি তাকে ক্ষমা ক'লাম। 

রাজ। না, ভীমসিং! শাস্তিবিধান কর। আরো আমি একটা 

দেখছি যে, কিছুদিন থেকে তোমাদের যে কারণেই হোক বনে না। 

তবিষ্/তে ও বোধ হয় বন্বে না । ছুই জনেই রাজ্যের জন্য যুদ্ধ কণব্রে। 
৯৮ 



হর্গাদাস। 

আমি মরে” গেলে তা হওয়ার চেয়ে আমার জীবিতাবস্থায়ই সে যুদ্ধ হয়ে 

যাক । রাজোোর অমঙ্গল হবে না। এই নাও তরবারি । যুদ্ধ কর। 

ভীম। পিতা, আমি রাজ্য চাহি না, এর জন্য বিবাদ কণ্ব্ব না,__ 
শপথ কণচ্ছি। 

বাজ । প্রমাণ কি ? 

ভীম। আমি এই দণ্ডেই রাজ্য পরিত্যাগ করে' যাচ্ছি।-_ প্রতিজ্ঞা 

কণচ্ছি যে, এই রাজো যি আর জলগ্রহণ করি, ত আমি আপনার পুত্র 

নই । 

[রাজনিংহ কিয়ৎকাল নিস্তব্ধ রহিলেন ; পরে কহিলেন-_] “তুমি আজ 

বড় কঠোর প্রতিজ্ঞা করেছ, ভীম !_-তুমি নির্দোষী ; জয়সিংহের দোষের 

জন্য তুমি স্বদেশ হ'তে চিরনির্বাসিত তবে । তবে আমি যখন ভ্রমবশে 
রাজবন্ধনী জয়সিংহের হাতে বেঁধে দিয়েছি, এখন বোধ হয় রাজ্যের 

মঙ্গলের জন্য তোমার এ রাজ্য পরিত্যাগ করাই ঠিক! কিন্তু মনে 

রেখো, ভীম! যে, এই স্বার্থত্যাগ রাজ্যের মঙ্গলের জন্য কণচ্ছ? রাজ্যের 

প্রতি বিদ্বেষবশে নয় ।” 

ভীম। এই রাজ্যের কল্যাণেই যেন আমি মর্ডে পার । “পিতা, 

প্রণাম হই | [--পরে জয়সিংহকে কহিলেন-__] “ভাই, আশীর্বাদ করি, 

জয়ী হও, যশম্বী হও 1৮ 

এই বলিয়া ভীমসংহ চলিয়া গেলেন। 

রাজ। আমার পুত্র বটে।--জয়সিং! শিক্ষা কর- বীরত্ব কারে 

বলে। 

উভয়ে বিপরীত দিকে নিক্রান্ত হইলেন । 
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হর্থাদাস। 

প্্জস্ন লু্্য | 

স্পস্ট 

স্থান__দিল্লী নগরীতে যশোবস্তুসিংহের গৃহের দ্বিতল কক্ষ । কাল-_ 

অপরাহ। দর্গাদাসের ভ্রাতা সমর ও যোধপুরের সামন্তগণ উঞ্ডেজিভ 

ভাবে দণ্ডায়মান । 

বিজয়সিংহ। তুমি তা ইলে উদ্দেপ্ত বিফল করে? এসেছে! ? 

সমর। বিজয়সিংহ ! আমি ক্রোধ স্রণ কণ্তে শিখিনি। 

সুকন্দসিংহ । তবে গেলে কেন? 

সমর। এক উদ্দেশ্তে !--একবার পাপিষ্ঠটকে দেখতে -_ফুখোমুখি 

দেখতে । সম্রাটের কাছে কোন ভিক্ষা! কণ্তে যাইনি। দে কান 

ছুর্গাদাস করুক। আমার কৌশল নাই, চাতুরী নাই। আদার সতায় 

ভগবান, আর এই তরবারি । 

শুবলদাস। সেনাপতি এখনে! এলেন ন। কেন? 

(বজয়সিংহ। সম্রাট তাকে ছলে বন্দী করেননি ত? 

সমরদাস চীৎকার করিয়া উঠিলেন--“কি ! তাও কি সম্ভব ?” 

স্ুখল। না, সমর । সেনাপতি সম্যক সতক না হয়ে কোন ক'জে 

তাত দেন না। 

মুকুন্দ। এ হদ্দিনে তিনিই আমাদের ভরসা । এ তুরীধ্বনি।-_ 
এ যে সেনাপতি ঘোড়া! ছুটিয়ে আস্ছেন।--উং, কি ভয়ানক ছুটসসে 

আস্ছেন 

বিজয়। এসে পৃছুছিলেন বলে । চল, নীচে যাই। শ্রনি কি সংবাদ। 

স্গুবপ। ধরকার কি? সেনাপতি এথানে আন্তন না। 



হর্গাদাস। 

নেপথ্যে হুর্গাদাদের স্বর শ্রুত হইল-_প্প্রস্তত হও, প্রস্তুত হও ।” 

সমর । প্রস্তুত! কিসের জন্য ? 

স্থবল। এ যে ছুর্গাদাস উপরে আস্ছেন। 

ঘশ্মাক্ত কলেবরে দুর্গাদাস কক্ষমধ্যে গ্রাবেশ করিলেন । 

দর্গী | সকলে প্রস্তত হও । 

সমর । কিসের জন্ত ? 

দর্গা। আত্মরক্ষার জন্য। 

বিজয় । কি সংবাদ শুনি। 

দ্র্গী। বিস্তারিত বল্বার এখন সময় নাই, বিজয়সিং ! যশোবস্তের 

পরিবারকে ছাড়বে না সমু; সে তাদের চায়।-মহারাণী আর 

তার পুত্র-কন্তাদের বাচাতে হবে ।--এক্ষণেই মোগলসৈম্ত এসে এ বাড়ী 

ঘেরাও কণ্ব্বে। 

বিজয়। উপায়? 

দরগা । এক মাত্র উপায় আছে, আপনাদের প্রাণদান করা । বন্ধু- 

গণ। মহারাণীর জন্ত কে কে প্রাণ দিতে প্রস্তত ? 

সকলে । সকলেই প্রস্তত | 
দুর্গী। কিন্ত শুদ্ধ প্রাণ দিলেই হবে না। মহারাণীকে আর তার 

সম্তানদের নিরাপদ করা চাই । 

ঠিক এই মুহূর্তে ষশোবস্তের রাণী সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া স্থিরন্থরে 

কভিলেন--“বশোবস্তের রাণী নিরাপদ । তার জন্ত চিন্তা নাই, হুর্গাদাস! 

তার পুত্রকে-বযোধপুর বংশের প্রদদীপকে বীচাও। সে বংশ রক্ষা কর। 

রাণীর জন্য ভয় নাই । সে মর্তভে জানে ।-__শিশুকে বাঁচাও, দ্র্গাদাস। 

দুর্গী। সে চেষ্টার ত্রুটি হবে না, মা !--মাঁ, শিশুকে আন্থুন। 
২১ 



তুর্থাদাস। 

যশোবস্তের বাণী প্রস্থান করিলেন । 

দুর্গা । বিজয়! কাশিমকে ডাকো । 

বিজয় প্রস্থান করিলেন । 

ছর্গী | দাদা! বাহিরে একটা মিষ্টান্নের ঝুড়ি আছে, নিয়ে এসো। 

সমর । মিষ্টান্ের ঝুড়ি! কি জন্য ? 

দর্ী। তর্কের সময় নাই, দাদা !__যাঁও। 

সমরসিংহ প্রস্থান করিলেন । 

ছুর্গী। মুকুন্দদাস__এই যে কাশিম । 

এই সময়ে বিজয় 'ও কাশিম সেই কক্ষে প্রবেশ করিল ও কাশিম 

দুর্গীদামকে অভিবাদন কাঁরিল। 

কাশিম। হুজুর, কি আজ্ঞে ভয়? 
চর্গী। কাশিম! তোমায় একটা কাজ কন্তে হবে। মভারাজ- 

কুমারকে বাচাতে হবে । মোগলসৈন্ত এখনি আস্বে তাকে ছিন্য়ে 
নিতে 1-_-তোনায় তাকে বাঁচাতে ভবে। 

কাশিম। আজ্ঞে করুন, হুভুর । 

সমর একটি ঝুড়ি লইয়া প্রবেশ করিলেন । 

দুর্গা। এই যে-তুমি এই মেঠায়ের ঝুড়ি করে যশোবন্তের 

শিশুকে নিয়ে যাবে। ভুমি মুসলমান, তোমাকে কেহ সন্দেহ কণ্ববে না। 

__বুঝ্লে? 
কাশিম। কোথায় যেতে হবে, হুজুর? 
দর্গা। দূরে এ মন্দিরের চূড়া দেখছো ? 
কাশিম। দেখছি । 

দুর্গী। শ্রী পন্দিরের পুরোহিতের কাছে দিয়ে আস্বে, তার পর 



হুর্গীদাস। 

যা কণ্ঠে হবে, তিনি জানেন । মোগলসৈন্ত এসে পণ্ড়লো বলে*_-এই 
স্বণেই যেতে হবে। 

কাশিম। যে আজ্ঞা, হুজুর! আমি লেড়কার জন্ত জান দিতি পার্ব। 

গর । তা জানি, কাশিম 1--নৈলে এ কাজ তোমাকে দিতাম না। 

শিশুকে লইয়! রাণী প্রবেশ করিলেন। 

ভর্গা। মহারাণী! শিশুকে কাশিমের হাতে দিউন1--কোনও 

য় নাই, মা-_আমি বল্ছি। 

রাণী। তুমি যখন বঝল্ছো, ভগ্ঠাদাস-_কাশিম! তোমারও একটা 

পন্য আছে । 

কাশিম। কোন ভয় নেই, মা! আমি তাকে নিজের জানের চেয়ে 

ংতন করে নিয়ে যাবো, মা ! 

কাশিন শিশুকে রাণীর হস্ত হইতে লইল্। 

রাণী। পুনব্বার শিশুকে কাঁশিমের হাত ভইতে লইয়া চুম্বন করিয়া 

গরগদস্বরে কঠিলেন-“বাছ' আমার !” 

চগা। দেন।--আর সময় নাই। 

রাণী। পুনর্বার চন্বন করিয়! কাশিমের ভস্তে দিলেন__“ধন্ম সাক্ষী, 

কাশিম 1৮ 

কাশিম। ধরম সাক্ষী, মা! কোন ভয় নাই, মা 1”- বলিয়া কাশিম 

শিশুকে ঝুড়িতে পুরিল ও ঝুড়ি মাথার করিল । 

সমর। যদ ধরা পড়ে? 

রাণী। যদি ধরা পড়ে, ত এই ছুরী ওর বুকে বিধিয়ে দিও। 

ভবিতীবস্থায় ওকে কেউ যেন গরংজীবের কাছে নিয়ে যেতে না পারে। 

[ ছুরিকা প্রদান ] 
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দর্গাদাস। 

দুর্গা। কোন ভয় নেই, মা !-__যাঁও, এই পিছনের দরোক্তা দিয়ে 

বাও।-_এস, দেখিয়ে দিচ্ছি। 

কাশিম ঝুড়ি লইয়া প্রস্থান করিল । পশ্চাৎ হুর্গাদান, ও তাহার 

পশ্চাৎ রাণী বাহির ভইয়া গেলেন। 

বিজয়। ছুর্গাদাস ! ধন্ত তোমার উপস্থিত বুদ্ধি! 

স্থবল। এ সব হুর্গাদাস সম্রাটের কাছে যাবার পুর্বে ঠিক ক'রে 

গিয়েছিল, আমি নিশ্চয় বলতে পারি । 

মুকুন্দ। এ মোগল সৈন্য আস্ছে ' 

বিজয়। এ যে অসংখা সৈন্ । 

স্থববল। সঙ্গে স্বরং সেনাপতি দিলীর খা? 

দর্াদাস পুনঃ প্রবেশ করিয়া কহিলেন_ব্যাস! এখন নিশ্িন্ত 

মোগলসৈন্য এসে পড়েছে--এখন তোমরা মব্বার জন্য প্রস্থত হও ।” 

বিজ্য়। আর স্ত্রী কন্তারা ? 

ছুণা। তাদের উপায় আনি কচ্ছ' সমাটের কাছে বাবার আগে 

কেন সে বিষয়ে ভাবিনি ”__ডাঁকে। তাদের, দাদা! 

সমরঙগগাস আবার বাতির ভইয়া গোলেন। 

মুকুন্দ। এ মোগল সৈম্ত এসে পড়লো 

বিজয়। গুলি চালাচ্ছে! 

স্থুবল। দরোজ! ভাঙ্গ বার চেষ্টা কণচ্ছে! 

মুকুন্দ। আগুন জাল্ছে, বাড়ীতে আগুন দেবে বোধ হয়। 

ছুগা । না, হলো না; আর সময় নাই। 

নারীগ্ণের সঙ্গে সমরদাস কক্ষে প্রবেশ করিলেন। 
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দুর্গাদাস। 

তর্গী। মাসকল! আজ তোমাদের জন্য বড় কঠোর বিধান কণ্্ভে 

তনচ্ছ। আজ তোমাদের পুড়ে” মর্তে হবে। 

জনৈক প্রৌঢা নারী । সে আমাদের পক্ষে কিছু নৃতন নয়, দেনাঁপতি ! 
আনরা ক্ষত্রিয়-নারী, মর্তে জানি । 

দর্গা। অন্ত উপায় নাই, মা! আমরাও মর্তে যাচ্ছি-যাও ম! 

সকল? এ ঘরে যাও; এ ঘর বারুদে পোরা। তাতে তোমাদের 

দাড়াবার মাত্র স্থান আছে। বারুদের উপর গিয়ে দাড়াও, তার পর 

[র কি ব'ল্ব, মা !- 

উক্ত নারী । তার পর আমি স্বহস্তে তাতে আগুন দ্রেবো। চল সব? 

আলুলায়িতকেশ। রাণী সেই কক্ষে পুনঃ প্রবেশ করিলেন । 

নারীগণ। রাণীমার জয় হউক! 

রাণী। জয়? আমাদের জয় মৃত্যু! মর্তে যাচ্ছো !_যাও 1 

বাও স্বশধামে !-আমি তোমাদের সঙ্গে আজ যাব না। আমি আজ 

পারি বদি, বাঁচবে ।--এখনি মর্তে চাচ্ছিলাম, ছ্র্গাদাস ! না, আঁমি 

মর্ধ না। উপর থেকে কে আমাকে ডেকে বলে-ণিসময় হয় 

নাই--তোমার কাজ বাকি আছে ।”» আমায় বাচতে হবে। তুর্াদাস । 

পারো ত আমার এই দিন--এই একদিন মাত্র আমাকে বাচাও। 

[ জানু পাতিয়া করযোড়ে ] ঈশ্বর! আজ আমাকে রক্ষা কর। [উঠিয়া 

তারপর--তারপর- দেশে আগুন জাল্বো-এমন আগুন জ্বালবো -- 

যে, সপ্তসমুদ্রের বারি তাকে নেবাতে পার্কে না। 

ুর্গী। মা! পারি ত আজ আমাদের প্রাণ দিয়ে মহারাণীকে 

বাচাবে। ।--তোমরা যাও, মা! দরোজা ভাঙলো বলে! 

অন্তান্ত নারীগণ প্রস্থান করিলেন । 
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হগাদাস। 

রাণী। চল তবে, দুর্গাদাস।__-রোসো। আমি কন্তাকে নিয়ে আসি। 

তাকে ফেলে যাবো না। বুকে করে? নিয়ে যাবো ।-- তোমরা 'এসো। 

এই বলিয়া মহারাণী প্রস্থান করিলেন । 

দুর্গা । দাদা! 

সমর। তাই! 

হগা। চল তবে মর্ডে। 

সমর । চল। 

পর্গা। একটু অপেক্ষা কর, এদের শেষ দেখে যাই। এ্- এর 

| দূরে ভীষণ শব] এঁযাকৃ। ভয়ে গিয়েছে; সব শেষ।--চল। 

সমর। চল। 

ছুগা। ভাই! ভাই বুঝি শেষ দেখা । মর্বার আগে এসো একবার 

কোলাকুলি করি 

উভয়ে কোলাকুলি করিলেন । 

পটপরিবর্তন। 

আচ ভুস্থা। 
_-(৯*)-- 

স্থান_-সমাটের অন্তঃপুর কক্ষ__প্রভাত। ওরংজীব একাকী । 
ইরংজীব। কি!-যশোবস্তের রাণী আড়াই শ মাত্র সৈম্ত নিয়ে পাচ 

হাজার মোগল সৈন্তের বাহ ভেদ করে? চলে গেল !-আর লে মোগল 
সেস্তের সৈষ্থাধ্যক্ষ ন্বয়ং দিলীর খাঁ !-এর মধ্যে কিছু রহস্ত আছে !__ 
দৌবারিক :_- 
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দর্গাদাস। 

নেপথো । থোদাবন্দ ! 

'উরংজীব। সেনাপতি দিলীর খাঁ ।-_ 

নেপথ্যে । যো হুকুম। 

ওরংজীব। এখন সম্ত্রাজ্জীর কাছে মুখ দেখাবো কি করে? ?-- 

অপমানে আমার অঙ্গ প্রতাঙ্গ জ'ল্ছে। 

বেগে গুলনেয়ার কক্ষে প্রবেশ করিলেন । 

গুলনেয়ার । সম্রাট? এযা শুন্ছি, তাঁকি সত্য? 

$রংজীব। কি সত্য? 

গুল। এই সংবাদ--যে যশোবন্তের রাণী আড়াই শ মাত্র সৈন্য 

নয়ে মোগল কটক ভেদ করে” চলে” গিয়েছে ? 

উরংজীব ৷ হী! প্রির়ে, সত্য | 

গুল। তোমার এই সৈন্ত, এই সেনাপতি, এই শক্তি নিয়ে তুমি 

ভারতবর্ষ শাসন করতে বসেছে? 

টরংজীব। প্রিয়তমে-- 

গুল। আর কাজ নেই সোহাগে, সম্রাট! আমার একটা যৎ- 

লামান্ত ইচ্ছা! পুর্ণ কব্বার জন্য তোনাকে ঝলেছিলাম--তার এই 

পরিণাম ! 

'উরংজীব। আমার যথাসাধ্য ক'রেছি। 

গুল। তোমার যথাসাধা তুমি ক'রেছে! ?__-তোমার সাধ্য এই টুকু? 
তুমি বল্তে চাও--আজ তোমার হাতে পণড়ে, মোগল রাজশক্তি এমন 

স্রীণ হয়ে গিয়েছে যে, এক নারী-_সঙ্গে আড়াই শ মাত্র সৈন্য-_-সেই শক্তি 

দীর্ণ, চুর্ণ, দলিত করে? চলে” গেল ! হা ধিকৃ! 
ওরংজীব নীরব হইলেন। 

খ্ণী 



ছগাদাস | 

গুলনেয়ার। যশোবস্তের রাণী এখন কোথায়? 

এরংজীব। সম্ভবতঃ তিনি রাণ! রাজসিংহের আশ্রয়ে-_মেবারে । 

গুলনেয়ার। মেবার আক্রমণ কর--আনি যশোবস্তের রাণীকে 

আর তার পুত্রকে চাই । 

ওরংজীব। গুলনেয়ার, এ বিবয়ে বিবেচনা করা যাবে। 

গুপনেয়ার। বিবেচনা 1_- বেগম গুলনেয়ারের ইচ্ছাই সম্রাট ওরং- 

ভবের কাছে থে নয় কি ?--বিবেচনা ?-- শোন, আমার এক কথা 

শোন ; আমি বশোবস্তের রাণীকে চাই-ই। সে স্বর্গে থাকুক, মর্তো থাকুক, 

পাতালে থাকুক, আমি তাকে চাই । মেবার আক্রমণ কর। 

'ঈরংজীব। প্রিয়তমে-_ 

গুলনেয়ার। শুস্তে চাই না। মেবার আক্রমণ কর !-_- 

এেই বলিয়। সম্জ্জী গভীর অভিমানে ক্স পরিত্যাগ করিলেন । 

'ওরংজীব সেই কক্ষে একাকী পাদচারণ করিতে লাগিলেন। 

€রংজীব। আমি এ কথা বিশ্বীস ক'র্তে পারি না। আড়াই শ মাত 

রাজ্পুত সৈন্য ৫০০* মোগলের থুহ ভেদ করে” গেল! নিশ্চয় এর মধ্যে 

বিশ্বাসঘাতকতা আছে ।- কিন্তু সেনাপতি দিলীর খা বিশ্বাসঘাতকত: 

কবে এই বা কি বলে বিশ্বাস করি? দিলীর খা আমার বা'ল্যের বন্ধু, 

খাঁবনের সহায়, বার্ধক্যের মন্ত্রী--দিলীর খা সরল, মহৎ, উদার দিলীর 

খা-আমার বিশ্বাসঘাতক হবে 1--আমি বিশ্বাস কণ্ডে পারি না। কিস্তু 

আড়াই শ রাজপুত সৈম্ত ৫*০* মোগল সৈম্ত কেটে বেরিয়ে গেল! আর 

সে মোগল সৈম্তের সেনাপতি স্বয়ং নির্ভীক পরাক্রান্ত বীরবর দিলীর খ!! 

--তাই বাকি বলে" খিশ্বাস করি-নিশ্চয় এর ভিতর কোন গুড রহ্স্্ 

আছে ।-_-এই বে দিলীর খা! 
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দর্গাদাস। 

দিলীর খু! প্রবেশ করিয়া অভিবাদন করিলেন । 

দিলীর। বন্দিগি, জাহাপনা ! 

উরংজীব। দিলীর খা! তোমায় ডেকে পাঠিইছি জান্তে যে, এ কথা 

সত্য কি না যে-_ 

দিলীর। সম্রাট. যা শুনেছেন, তা সম্পূর্ণ সত্য। 

'ইরংজীব। আমার কথা শেষ কণ্র্ডে দাও--এ কথা সভা কিনাযে, 

আড়াই শত মাত্র রাজপুত ৫৭** মোগল সৈম্ত ভেদ করে? চলে 

গয়েছে ? 

দিলীর। হা জাহাপন।, এ কথা সম্পূর্ণ সত্য। 

উরং। আর সে সৈম্তের সেনাপতি তুমি ! 

দিলীর । হা, জনাব! 

রংজীব। বৃদ্ধ করেছিলে ? 

দিলীর । জনাব! এই যুদ্ধে আমাদের পাচ হাজার সৈন্যের ঘপো পাচ 

এ বেঁচেছে : বাজপুতদের মধো বোধ হ্য় পাঁচটি । 

টরংজীব। আর যশোবস্তের রাণী ? 

দিলীর। তিনি সামন্তদের সঙ্গে উদয়পুর অভিমুখে গিয়েছেন | 

'ইরংজীব। শিশু? 

দিলীর | শিশুকে সেই সৈম্তদের মধ্যে দেখি নাই, জনাব! শব 

বশোবস্তের রাণীর বুকের উপর একটি তিন বৎসরের কন্ঠা ছিল । 

'রংজীব। মোগল সৈম্ত কি মেষের অধম হ্ঃয়েছে যে, একটা নারীর 

গতি প্রতিরোধ কণ্র্তে পার্লে না ?-সঙ্গে তার আড়াই শ দান্র সৈন্য ? 

দিলীর। জানি না, জাহাপনা। কিন্ত যখন সেই নারী ফোগলসৈন্- 

ব্যহের সন্ুখে এসে দাড়ালেন-_-নিরবণ্ডঠনা, আলুলায়িতকে শা, বক্ষে সুপ 
১৯ 
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কন্যা ;-তখন মহারাণীর আড়াই শ সৈম্ত আড়াই লক্ষ বোধ হ'ল। সেই 

মোগলসৈন্-কৃঞ্চমেঘের উপর দিয়া তিনি বিদ্যুতের মত এসে চ”লে 

গেলেন! কেউ ত্রীকে স্পর্শ ক'্তে সাহস ক”ল্েনা। 

ওউরংজীব। আর তুমি? 

দিলীর। আমি দূরে দাড়িয়ে সে অপুর্ব নাতৃমুন্তি দেখলাম! বলতে 

চেষ্টা কষ্লণম--ণ্ধর যশোবস্তের রাণীকে ।”__কণঠ রুদ্ধ হোল! তরবারি 
খুলতে চেষ্টা কণ্লাম--তরবারি উঠলে! না । পিস্তল নিলাম-_-পিস্তল 

হাত থেকে পড়ে” গেল। 

ওউরংজীব। দিলীর থা' তুমি কি পাগল ভোয়েছে। ? 

দিলীর। হয় ত হয়েছি। জানি না। কিন্তু সেই মুহূর্তেই যেন বোধ 

হোল যে. আমি আর একটা মানুষ হয়ে গেলাম ! এক মৃহূর্ডে কে বেন 

এসে আমার হৃদয়ের দ্বারে আঘাত করে? রুদ্ধ দুয়ার খুলে দিলে । একট! 

নৃতন জগৎ দেখ্লাম ! 

ওরতজীব । তাই তুমি ৫৯০০ দুদগ্য নিয়ে সঙের মত খাড়া হয়ে 

দাড়িয়ে দেখলে? 

দিলীর। হা, জনাব! দেখলাম সে এক মহিমাময় দৃশ্ত ! কি সে 

মহিমা! আশ্চর্য !-_ আনুলাযিতকেশা নারী! বুকের উপর তার ঘুমন্ত 
শিশু । কি সেদৃষ্ত, জীহাপনা !-নিন্মেষ উবার চেয়ে নির্মল, বীণার 

বঙ্কারের চেয়ে সঙ্গীতময়, ঈশ্বরের নামের চেয়ে পবিজ্রব_সেই মাতৃখুন্তি ! 
_-আমি বজাহতের স্তায় দাড়িয়ে রৈলাম। 

গুরংজীব। তারপর? 

দিলীন্ন। তারপর সে মুন্তি অন্তহিত হ'লেজ্ঞান হোল। চেঁচিয়ে 
উঠ্লাম, “আক্রমণ করো |” আমাদের ৫০০০ তরবারি সেই সন্ধ্যালোকে 

খ্য রহ 
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ঝল্দে উঠলো । বিপক্ষ ফিরে দাড়ালো! | যুদ্ধ বাধলো]। মানুষ পড়তে 

লাগলো-_ভূমিকম্পে বালুস্তপের মত। যুদ্ধ শেষ হ'লে দেখ লাম-_ 

আমাদের পাঁচশ সৈন্ত অবশিষ্ট ; বিপক্ষ পক্ষের একজনও না। মৃতদের 

মধো দুর্ীদাস আর তার ভাইকে খুঁজে পাওয়া গেল ন!। 

ওরংজীব। দিলীর! তুমি মেয়ে মান্ষেরও অধম ! যাও। 

উভয়ে বিপরীত দিকে নিক্ষান্ত হইলেন। 

নগুস্ম লুস্থ্য। 

টি 

স্থান-_-রাণা রাজসিংহের বহির্াটা। কাল--অপরাহু। উচ্চ "আসনে 

রাণ! রাজপিংহ। সন্মুখে শিশুহস্তে যশোবস্তসিংহের রাণী মহামায়। জানত 

পাতিয়! উপবিষ্ট । দক্ষিণে দুর্গাদাস 'ও কাশিম । 

রাণী। রাণা! আমার এই শিশুকে আপনার ছুশে স্থান দিউন, বেশ 

দিনের জন্য নয়, রাঁণা ! সামান্ত কিছুদিনের জন্য । 

রাজসিংহ । মহামায়া, তোমার পুত্র আমার পর নম্ন। এর জন্গ 

মিনতির প্রয়োজন কি ?--ছুর্গাদাস! ওরংজীব কি এর প্রাণ্বধ কে 

চান? 
দুর্নী। নইলে আর কি উদ্দেপ্ত হতে পারে, মহারাণ! ? 

রাণী। রাণা! এক পুত্র আর এক কন্তাশুদ্ধ এই সম্পত্তি নিঝে 

সে দিন দিল্লী থেকে বেরিয়েছিলাম । পথে কন্ঠাটি হারিইছি। আমার 

সম্পত্তির অবশিষ্ট মাত্র আছে এই সগ্ভোজাত পুত্রটি। আমার এই শেষ, 
একমাত্র, সর্বস্বধন পুত্রটিকে রক্ষা করুন, রাণা! ঈশ্বর আপনার মঙ্গল 

কর্বেন। 

৩১ 
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রাজসিংহ। তোমার পুত্রের জন্য কোন চিন্তা নাই, মহামায়া! আমি 
'তাকে নিজের প্রাণ দিয়ে রক্ষা কণর্বব। 

রাণী। রাণার জয় হৌক। 
রাজসিংহ | দুর্গাদাস! ওরংজেবের অত্যাচারের মাত্রা ক্রমেই 

বাড়ছে। তিনি হিন্দুদের উপরে আবার এই জীজীয়া কর স্থাপিত 
ক'রেছেন। তার পরে মাঁড়বারপতি যশোবন্ত সিংহের পরিবারের প্রতি 
এই দারুণ অবিচার !-_দেখি পত্র লিখে সাবধান করে, দিয়ে, যদি ভাকে 
নিবু করতে পারি। 

মহামায়া । পত্র লিখে? অনুনয় করে? নতজানু হ”য়ে ভিক্ষা 
চেয়ে? না, মহারাণা ! আর না! আর না। এবার ববনরাজ্য উচ্ছেদ কঃন্দ। 

রাজপিংহ | না! মহামায়া! বিনা? বহুরক্তপাতে তা সিদ্ধ হবে না। 
যখন একটা রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তাকে তখন ধ্বংস ক'র্ডে চেষ্টা করা 
অন্যার। বরং তাকে আরও সুপ্রতিষ্ঠিত কর্তে চেষ্টা করা উচিত । 

মভানায়া। বিজাতি-শাসনকে রক্ষা ?__-এই কি ক্ষভরধন্ম ? 
রাজসিং5 । ক্ষত্রধম্ম কেবল বধ করার ধর্ম নয়, মহামায়।। বধ বরা 

'বগ্যাটা একট! উচ্চ অঙ্গের বিদ্ভা নয়। আর্তরক্ষার্থ কিংবা আভুরঙ্ছার্ণ 
(ভন উদ্দোশ্তে বধ করার নাম হত্যা । 

পরে রাজসিংহ কাশিমের পানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন “এ কে ?” 
ছণা। এ কাশিমউল্লা। আমাদের পুরাতন বন্ধু? এনিক্ষের গ্রাণ 

কুচ্ছ করে' আমার প্রভুর পুত্রকে রক্ষা করেছে । 
কাশিম। রাণা! মুই এদের পুরাণে চাকর । মহারাণা একবার 

মোরে বড় বিপদে বাঁচান। মুই সেই থেকে এদের ঘরে খায়ে মানুষ | 
রাজাসণভ | ছুগীদাস! মুসলমান জাতের মধ্যে কাশিমও ত জন্য 

শু২ 
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কাশিম। মহারাণা, মোদের জাতের নিন্দা করে! না। মোরা 

জাত খারাপ নই । মোরা সব হ'তি পারি! নেমকহারাম নই। 

রাজসিংহ। না, কাশিম ! তোমার জাতির নিন্দা কচ্ছি না। তবে 

বাদশাহের সঙ্গে তোমার তুলন৷ কণচ্ছি। বাদশাহ এই ছোট ছেলেটির 
প্রাণ নিতে চান-_ আর তুমি. 

কাশিম । আহা, দেখ দেখি! আহা এই চেংড়া! এখনো চোখ 

ফুটেনি ।- আহা, বাছা মোর শীতে রোদ্দ রে বড় দ্রষ্চু পেয়েছে । বাছা 

মোর !_-হু--এখন পুট পুট কোরে তাকানো ভচ্ছে। আহা! চোক ত 

নয়-_লীলপদ্দ | 

রাজসিংহ। গরংজীব! তুমি দিলীর সিংহাসনে বসে এক নিরীহ 

1শশুকে হৃত্যা কর্বার জন্য বাগ্র; আর তোমারই জাতের এই কাশিম 
তাকে প্রাণ দিয়ে রক্ষা কর্তে প্রস্তত !_ ঈশ্বরের চক্ষে কে বড়, 

'রংজীব ? 

রাণী। রাণা। আমি এই বিরাট অত্যাচারের প্রতিশোধ 

নেবো 1--এর প্রতিহিংসা নেবার জন্যই সে দিন অন্তান্ত নারীদের 

সঙ্গে পুড়ে মরেনি ! তার জন্যই এখনও বেঁচে আছি ।--আপনি কেবল 

এই শিশুকে রক্ষা করুন ' 

রাজ। আমি বলেছি, এর জন্ত কোন চিন্তা নাই, হহ্ামায়া ! 

ভুমি আর তোমার পুত্র এখানে নিশ্চিন্ত জদয়ে বাদ কর। 

রাণী। না, রাণা। আমি এখানে বাস কণ্্বে না। আমার এ 

ঘর নর। আমি আমার মুত স্বামীর রাজ্যে ফিরে যাবো । সম্প্ধে 

বিপদে, সুখে দুঃখে, শান্তিতে বিগ্রহে, জীবনে মরণে, ম্বামীর ঘরই নাবীর 

ঘর ;_-পিহথুহ পর আমি মাড়বারে ফিরে যাবো । 

চি ০৩ 
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রাজ। কিন্তু সে স্থান ত এখন তোমার পক্ষে নিরাপদ হবে 

না, মা ! 

রাণী। নিরাপদ! আমি কি এখানে নিরাপদ খুজতে এসেছি? 

না, রাণ, আমি আর নিরাপদ্ খুঁজি না। আমি আপদ্ খুঁজি। 

আপদের ক্রোড়ে আমি লালিত, ভূমিকম্পে আমার জন্ম, ঝঞ্চার 

আমার আবাগ, প্রলয়মেঘে আমার শষ্য! ।--বিপদ্! তার সঙ্গে ত সই 

পাতিয়েছি, রাণা। আমার বিপদ !--বিধবা, পুত্রহারা, হৃতসর্বস্বা, 

পথের ভিথারিণী আমি! আমার আবার বিপদ! রাণা, আমার 

একমাত্র বিপদ্ অবশিষ্ট আছে--সে এই শিশুর হতা। তাকে রক্ষা 

করুন, রাণা ! আর কিছু চাই না, তাকে রক্ষা করুন। আমি মাড়বারে 

ফিরে যাবো! আগুন জাল্বো--আগুন জাল্বো ! এমন আগুন 

জাল্বো--যাতে উরংজীব ত ছার-_বাঁতে সমস্ত মোৌগলসাম্রাজ্য ধ্বংস, 

চূর্ণ, ভন্ম হয়ে উড়ে যাবে। 

৩৪ 



দ্বিতীয় অস্ক। 

প্রথন্ন দুস্থা। 

স্থান_দিল্লীর প্রাসাদের অন্তঃপুরস্থ উদ্ভান।, কাল- সন্ধ্যা । 

বংজীবের পৌত্রী ও আকবরের কন্তা রাজিয়া একাকিনী সে উদ্যানে 

ডাইয়া বেড়াইয়া গাহিতেছিলেন £_- 

কোথা যাও হে দিলমণি, আমায় সঙ্গে নিয়ে যাও ভাই । 

যখন নিয়ে গেলে চ'লে, তোমার সর্ব গরিমাই । 

চাহে কেবা বরৈতে ভবে আঁধার ছেয়ে আসে যবে! 

_চাহে যে সে থাকুক পড়ে আমি তন! রৈতে চাই | 

তুকান মাঝে, সিন্ধুনীরে, আশা! ভেলায় বেঁধে বুক, 

থাকুক তার য'দের কাছে বেঁচে থাকাই পরমস্থ ; 

যওদিন এ জীবন রাগি, আমি যেন হৃখে থাকি ; 

খের বেল ফুরিয়ে গেলে আমি যেন চে" বাউ । 

নিকটস্থ একটি বকুল গাছে একটি কোকিল ডাকিয়া উঠিল। 
রাজিয়া একাগ্রমনে তাহা শুনিতে লাগিলেন । 

এই সময়ে গুলনেয়ার প্রবেশ করিয়া রাজিয়াকে ডাকিলেন,__ 

" রাজিয়া ।” 

রাজিয়া । চুপ্ কোকিল ডাকৃছে। 

গুল। কি হাব! মেয়ে! কোকিলের ডাক আর কথন শুনিস্নি? 

রাজিয়া । শুনিছি। শুনিছি লে কি আর শুস্তে নেই ?--এ্ 
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শোন! 'আবার-_এ চপ কল! দাদ্রম!_ এই জগত্টা যদি একটা অশ্রাপ্ত 

ঝঙ্কার ভোত, বেশ ভোত, না? 

গুল। খেশ ভোত? তা ভুলে প্রাণ ওষাগত হোত। একটা 

কথ! কইধার জবসর পেতাম না। 

রাজিয়া। কথা ।--কণার জালায় ত আস্থর, ঠান্দি! তার উপরে 

বড্ড বোঝা যাঁয়। একটা কথা বললেই ভার পিছনে অমনি একটা 

মানে ।- অস্থির! ঢু'পা এগিয়ে যাবার যো নাই ।- সঙ্গে সঙ্গে মানে পুচচ্ছ। 

গুল। আর গান? 

রাজিয়া । মানে ধন্বার ছেোবার যো? নাই! কেবল একট! উদাস 

ভাব মনে এনে দেয়। বোব্বার 1! নাই । এই যেমন “চামেপিয়। বেল। 

চম্পা । এর নানে বেশ দোঝা যায়--কি না তিনটে ফুল--চাষেলিক়া, 

বেলা আর চম্পা। কিন্ক [হাহ্বিরে সুর করিয়া] “চামেলিয়া বেলা 

চল্পা'-_ধর দিখিনি মানে! 

গুল । তা বটে-_-৪র মানে ধব্বার যে” নাই। ভারি সুন্দর ! 

রাজরা। না, দাছুমা! ভুমি গান কিছু ভালবাসে না, তা আমি 

জানি। কিম্য আমি গানে ডুবে আছি, মনে” আছি, বিভোর হয়ে 

আছি ।”- সুরে গুন্-গুন্ করিতে লাগিলেন--“চামেলিয়া বেলা চম্পা” । 

গুল। রাজিয়া, তুই গান শিখেছিলি কার কাছে? 

বাজিরা। বাবার ওস্তাদের কাছে। বাবা গান বড় ভাল বাসেন। 

বাবা নিজে কটা গান তৈষের করেছেন । 'ওস্তাদজি সুর দিয়ে 

দিয়েছেন। এই আমি একটা তারই গান গাচ্ছিলাম ১-_রাগিণী পূরবী; 

ভারি মিই বাগিনী। [পুরবী সুরে] “তা রি না তোম তোম ভোম 

না দেবে তোম্৮-উঃ কি মি! 
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গুল । মোরোববার চেয়ে? 

রাজিয়। | দাছুমা! তুমি একেবারে একটা জন্ক! একটা গাধার 

মধ্য যতটুকু সুর জ্ঞান আছে- তাও তোমার নেই ।-_আচ্ছা, ঠান্দি, 

এই গাধাগুলো কি বিশ্রী ডাকে! নীচেকার গান্ধার থেকে একেবারে 

উপরকার কোমল রেখাব। 

গুল। তা হবে। 

রাজিয়া । আচ্ছা, ঠান্দি, কোকিলের স্বর এত মিষ্ট, আর কাকের 

স্বর এত কর্কশ কেন?- আমার বোধ হৃন্ন কোকিলের স্বর থেকে 

গানের স্ষ্টি হঃয়েছিল। সা, রে, গা, মা, পা-ঠিক কোকিলের স্বর । -- 

শোন--কু, কু, কু, কু, কু-ঠিক কোকিল ! 

গুল। তোদের বাওলাদেশে খুব গানের চচ্চা হয় বুঝি ? 

রাজিয়া । তা হয়। তবে তারা কীর্তন গার বেণা। আমি একটা! 

একটু শিখ্ছিলাম-- শুনবে? শোন-- 

বধুয়া কি আর কহিব আম ! 

জীবন মরণে, জনমে জনমে, প্রাণনাথ হৈয়ে। ভূমি । 

তোমা চরণে আমার পরাণে লাগিল প্রেমে ফান, 

মন প্রাণ দিয়ে সব নমপিয়ে নিশ্চয় হইনু দাঁসী। 

একুলে ওকুলে দ্ুকুলে গো'কুলে কে আর আমার আহে, 

রাধা বলে আর শুধাইতে নান দাড়াবে আমার ক।ছে 17 

তারপরট1 জানিনা ।-_-বেশ !--না ?--আচ্ছ, দাতুঘা ! ঠাকুর্দী গানের 

উপর এত চটা কেন?--তিনি আমাকে খুব ভালো বামেন। কিন্তু 

যদি দৈবাৎ একট। তান ধরছি-ত আমার দিকে চেয়ে বলেন 

“]” ;--আর ঘাড় নাড়েন। 
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গুল। তোর ঠাকু্দী তোকে খুব ভালো! বাসেন 2 

রাজিয়া । উঃ! কি ভালই বাসেন! [সুর কারয়া] “ববুয়া ৮ 

তোমাকে বাসেন ? 

গুল। আমায় ?--তোর ঠাকুর্দাকে একবার জিজ্ঞাস করে 

দেখিস্। 

রাজিয়া। [স্থর করিদ্া] “কি আর কহিব আমি-৮ ভীম না কাণ্ডে 

বল তাই করেন? 

গুল। করেন? দেখছিস না ঘে আমার জন্যে একটা হুদ্ধই 

বাধলো। 

রাজিয়।। যুদ্ধ ।-_যুদ্ধ কা'রে বলে, ঠান্দি ! 

গুল। লড়াই । ্ 

রাজিয়।। ওঃ 1__-এ একখান তরোয়াঁল নেয়, '৪ একখান ৩ রোয়াল 

নেয়। তার পরে দুজনে বাজনার সঙ্গে তালে তালে নাচে, মার 

ঘোরে-'আমি দেখেছি বাঙলাদেশে । যুদ্ধ কার নঙ্গে হবে, দাগমা । 

গুল। মেবারের সঙ্গে । 

রাজিয়া । মেবার পুরুষ মানু, না মেয়ে মানুষ ? 

গুল। দ্রর্ হাব! মেরে !-মেবার একটা দেশ। 

রাগিয়া। বাবা! একট! দেশের সঙ্গে বুদ্ধ হবে কেন, ঠান্শি, 

যুদ্ধ হবে কেন? 

গুল। এক রাণীকে ধরে, নিয়ে আস্বার জন্ত। 

রাঞ্র়া। তুমি বুঝি তাকে তাই ঝলেছে ? 

গুল। হী। 

রািয়।। ধর্ধ নিয়ে এসে কি কর্মে? তাঁকে ভাল কাস্বে ? 
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গুল। তা”র শ্রাদ্ধ কার্ব। 

রাজিরা। বেচে থাকৃতে থাকৃতেই? আমি ত শুনেছি মরে 

গেলেই শ্রাদ্ধ হয় ।--এ যে ঠাকুদ্দা আর বাবা আস্ছেন ।__দেখ্বে মজা ! 

'উরংজীব ও আকবর প্রবেশ করিলেন। 

রাজিয়া কীর্ভন ধরিল-_“বিধুয়া”-_ 

গুরংজীব। ঝ্বর্যা--রাজিক়।। !--আবার ! 

রাজিয়া । এ শোন-_হাঃ ভাঃ হাঃ হাসিতে হাসিতে পলায়ন 

করিল । 

উরংজীব। আকবর! তোমাকে বঙ্গদেশে পাঠিইছিলাম-- শাসন 

করা শেখ্বার জন্য । ত! তুমি দেখ্ছি নৃত্য গীতেই কাল হরণ করেছে ! 

আব এই মেয়েটাকে পর্য্যন্ত গান শিখিয়েছে 1-এত অপদার্থ তুমি, 

ত! জান্তাম না। 

গুল। সত্য কথা । মেয়েটার গান ভিন্ন আর কথা নেই। দিবা- 

ব1এই গুন-গুন কণচ্ছে। জালাতন। 

উরং। ওর পরকাল থেয়েছেো!। সে যাকৃ, সে বিষয়ে যথাবিভিত 

করা যাবে। এখন আকবর, তুমি নেবার যুদ্ধে বাও। আমি তোমার 

অধানে পঞ্চাশ ভাজার সৈগ্ভ পাঠাচ্ছি। ঘেবার আক্রমণ কর। 

আকবর । বে আজ্ঞা । 

উরং। আনি শুনেছি, তুমি অত্যন্ত অলস, বিলাসী, আর সম্তোগ- 
প্রয় ভ্ঃয়েছে। । জীবনের কঠোরতা কিছু শিক্ষা করা তোমার দরকার । 

মেবার ঘুদ্ধে যাবার জন্তেই আমি তোমাকে ডেকে পাঠাই নি, 

ভোমার সংস্কারের জন্ত ভোমায় প্রধানতঃ ডেকে পাঠিইছি। 

সাও--প্রস্তত ভগগে। পেনাপতি দিলার খাকে তোমার সাহায্যে 
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পাঠাচ্ছি। আর আমি আর আজীম দোবারীতে গিয়ে তোমাদের জয়ের 
প্রতীক্ষা কণ্ব।-_বাও। 

আকবর নীরবে প্রস্থান করিলেন । 

ওরংজাব। ওুলনেয়ার । তোমার অনুরোধে আজ একট! প্রকাও 

বুদ্ধে হস্তক্ষেপ করেছি । 

গুল। প্রকাঁও যুদ্ধ।--একটা সামাগ্ত জনপদ নেবারের সঙ্গে যুন্ধ 

একটা প্রকাও যুদ্ধ !--আমি ত জানি, ভারতসম্রাট রংজীবের কাছে 
এ একটা অতি তুচ্ছ ব্যাপার! 

ওরংভীব। তা নয়, সত্রাঙ্ঞী! যে দিন আড়াই শ ব্রাজপুত সৈগ্ 
৫০০* মোগল সৈশ্কে নথিত করে চলে” গিয়েছে, সেই দিন জেনেছি বে, 
রাজপুত জাতি একট! অসমসাহদিক জাতি । আনি তাই এ যুদ্ধে 

বঙ্গদেশ হ'তে যুবরাজ আকবর আর কাবুল হ'তে কুমার আজীমকে 

ডেকে পাঠিইছিলাম।__মেবার-জয় নিতান্ত সহজ ও স্বতঃসিদ্ধ নয়। 
গুলনেরার। আমি মেবার জয় চাহি না। আমি যশোবন্তের রাণকে 

চাই ।- আর কিছু নয়। তা"র সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ চাই। 
ওরং। এবার সাক্ষাৎ হবে।_ভিতরে চল, গুলনেয়ার ! বৃষ্টি 

পড়ছে ।--এই বলিয়া নিঙ্ান্ত হইলেন । 
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দ্বিতীস্ দুস্থ) । 
স্পীশ সিসসতব 

স্থান_-আবুর গিরিহরর্গ। কাল-দ্বিপ্রহর দিবা । ছুর্গাদাস ও রাঠোর 

সানন্তয়-_মুকুন্দ 'ও শিব দণ্ডামমান। 

তুর্গাদাস। শিবসিং, যুকুন্দসিং! রাণীর পুত্রকে তোমাদের রক্ষণা- 

বেক্ষণে রেখে যাচ্ছি । এ আবাসম্থানের অস্তিত্ব মাত্র যেন প্রকাশ না হয়| 

উভয়ে । তা হবে ন!, সেনাপতি । 

ছুর্াধাস। সম্বাট সসৈন্তে মেবার আক্রমণ ক'রেছেন। কুমারকে 

আর উদয়পুরে রাখ! শ্রেয় নর বলেই রাণার উপদেশক্রমে এখানে 

নিম্নে এসেছি । 

সুকুন্দ। সম্রাট মেবার আক্রমণ ক'রেছেন কেন ? 

ঢুর্গাদাস । সেখানে যোধপুরের বাণী ও রাজকুমারকে আশ্রন্র দেওয়াই 

তার প্রধান কারণ। তবে আর এক কথা শুনেছি যে, ওরংজীবের 

অত্যাচারের, বিশেবতঃ হিন্দুর উপর এই জীজীফ়্া করের প্রতিবাদ ক'রে 

রাণা যে পত্র লিখেছিলেন, সেই পত্রই এর কারণ । কিন্তু সেটা একটা 

ওজোর মাত্র। সে পত্র সতেজ, নিভীক বটে; কিন্ত সে অতি নম্র, 

সরল। তা'তে সম্াটের ক্রুদ্ধ হবার কোন কারণ ছিল না। আনি 

সে পত্র দেখেছি। 

শিব। আপনি এই ঘুদ্ধে যাচ্ছেন? 

দুর্গাদান। আমার প্রভুকে আশ্রয় দেবার জন্তই এবুদ্ধ। আমি 

এখানে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে” থাকৃলে চলে না, শিব! তোমর! এ ছুর্গে 

থাকবে । এখান থেকে এক পা নগ্ড়বেন!। এ ছূর্গ খুব নিভৃত, খুব 
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গুপ্ত, খুব নিরাপদ । তবু এই ছ্র্ণ পাহারা দিবার জন্য ২০০ মৈম্ত রহিল । 
যদি কোন বিপদের সম্ভাবনা মাত্র দেখ, আমাকে তৎক্ষণাৎ জানাবে । 

মুকুন্দ। সম্রাট কি মেবার আক্রমণের জন্ত রওনা হনেছেন ? 
ছগাদাস। হ]। তার সৈন্ট পঙ্গপালের মত মেবার রাজা গছেয়েছে। 

চিতোর, মগ্ুলগড়, মন্দশূর ও জীড়ন দুর্থ সম্রাটের হস্তগত হ/য়েছে। 

রাণা তার সৈম্ত সব পার্বত্য প্রদেশে টেনে এনেছেন । 

শিব। আমাদের মহারাণী কোথায়? 

ভর্াদান। মাড়বারে। তিনি ১০০০০ মাড়বার সৈন্য-_সৈন্াধ্যক্ষ 

গোপীনাথের অধীনে মেবারে পাঠিয়েছেন! নিজে আরো সৈন্ত সংগ্রহ 

করে? নিয়ে আম্ছেন ।__আচ্ছা যাও, তোমরা আহারাদি করগে যাও । 

মুকুন্দ ও শিব প্রস্থান করিলেন। 

ভর্ানাস। আজ মুষ্টিমের রাজপুত সৈম্ত নিয়ে বিরাট মোগজসৈন্- 

সমুদ্রে নাম্ছি । ঈশ্বর জানেন এর পরিণাম কি! এক আশা যে, 

মিলিত মণড়বার আর মেবার আজ প্রাণ তুচ্ছ করে” এ সমরে নাম্ছে। 

এই মাত্র আশ । .দিগন্তব্যাপি-ঘনীভূ ত-মেঘসজ্বে-_এই নাত্র জ্যোতির 
ক্ষীণ রেখা ।_ধর্দি একবার এই সঙ্গে মারাঠা শক্তির সাহায্য পেতাম ! 

এই বিচ্ছিন্ন হিন্দুশক্ভিকে যদি একবার একাত্রত ক'গে পার্ভীম !-কি 

অড়ুতজাতি। ৩০ বংপরে একট! জাতির স্থষ্রি হয়ে গেল ! 
এই সমরে সেখানে কাশিম প্রবেশ করিল। 

ছর্ণাদাস। কি কাশিম! রাজকুমার কোথায়? 

কাশিম। এতক্ষণ নোর সাথে খেলা কচ্ছিল। এই ঘুমায়ে পল! 

তাকে আরর কাছে রাইখে আলাম । সুই নাবোনা, খাবোনা ? 

চর্গাদাস 1 হাঁ! বাও, স্লানাদি করগে যাও-_ বেলা হয়েছে । 
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কাশিম। আর--তুমি-- আপনি নাবানা, খাবানা ? 

ছুর্গাদাদ। না, আমার শরীরটা আজ ভালো নেই। 

'কাশিম। এ ত আপনার দোষ। নৈলে ত আপনি নোক খারাপ 

ন9।--এ ত দোষ! 

র্গাদান। হা, এ আনার দোষ । 

কাশিম। মোর ইন্তিরর৪ এরকম ছেল। আজ কাসি, কল 

বর, পরধিন শুলবেদনা । মোর ওরকম নয়। জরে পলাম ত পলাম! 

নৈলে ত খানা আছি । খাচ্ছি দাচ্ছি--কোন ন্যাঠাই নেই। 

দুর্গাদান। তোমার স্ত্রীর কিসে ঘৃত্যু হয়, কাশিন ? 
কাশিম। আরে! কে জানে! একদিন ঘৃম থেকে উঠে দেখি 

মরে? বুরেছে । ভাকিমে বগম যে বুকের বাযো। 

গরাদান। আর তোমার ছেলে? 

কাশিম। মোর পুতির কতা কৈবান না, ভঙ্গুর । টুক্টুকে ছাওয়াল! 

হেঁটে য্যাভো, যেন আদারির মদ্দে দিয়ে একটা পিরদিম চলি” যাচ্ছে। 

কতা কৈত, যেন বাশী বাজতো। হাস্তো যেন নদীর কিনারায় ছাপিয়ে 

ঢেউ উঠতো 1-ঠিক এই মোদের রাজপুভত,রের মত। তবে রংএর 

এই জেলা ছেল না। আহা ! দুই একদিন কাম করে” বাড়া কিরে এসে 

গ্যাথি- বাছা মোর শুয়ে পড়ে বয়েছে। বাছার রং একেবারে 

কাপাবরণ। পুছ কক্সাম কি হয়েছে? জবাব নেই ।-_চাচীকে ডাকুলাম. 

চাচী কাদ্তি লাগল ! ভা।কম ডাকলাম, হাকম মাতা নেড়ে চলে গেল। 

দর্াদাস। কি হয়েছিল? 

কাশিম ।--মারে সেইটেই ত মুই কইতে নার্লাম। তার পরে 

ঠাশে একরকম জর এলো; তার নান কালাজর। ধড়াধ্বড় মানুষ 
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মন্তি নাগ্লো । ভাগ্যির দোবে মুই মলাম না।”--এই বলিম্না কাশিম 

চক্ষু মুছিল। 

ছুর্গাদাস। সংসারের এই নিয়ন, কাশিম | তুমি কি ক'র্ধে ?-যাও 
_-এখন স্নান করগে ! 

কাঁশিম। এই বাই ।- বলিয়া কাশিম চলিয়া গেল। 

ছুর্গাদাস। এই কাশিমের সঙ্গে ছদণ্ড কথ! কইলে মন পবিত্র হস, 

সরলপথে চলা সহজ হয়, ঈশ্বরে ভক্তি বাড়ে । 

তুতান্স দুশ্ঠ। 

স্থান__জয়সিংহের স্ত্রী কমলার শয়ন কক্ষের প্রাঙ্গগ। কাল রাত্রি 

কমলা দেওয়ালে হেলিয়া উপবিষ্ট । তাহার মুখে জ্যোতস্নালোক আসি 

পড়িয়াছিল; অদূরে কমলার মুখে নিবদ্বদৃষ্টি, করতলন্তস্তগণ্ড, বাম- 

পার্োপরি অদ্ধশয়ান জয়সিংহ। 

জয়সিংহ । কি সুন্দর রাত্রি, কমল ! 

কমল! । অতি সুন্দর, অতি সুন্দর, অতি সুন্দর-_-নাও, তিনসত্যি 

কলান। 

জন্গসিংহ। পরিয়ে 

কমলা । নাথ! প্রাণেখর ! 

জয়সিংহ। না, আমার কিছু বক্তব্য নাই! তুমি অমনি ভাবে বসে' 

থাকে, আমি তোমার সৌন্দর্য্য পান করি। 
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কমলা । দেখো যেন একচুমুকে শেষ করে দিও না) আমার 
জন্য ও একটু রেখে । 

জয়সিংত | কমলা! লৌন্দর্যা কি স্থুরা! নহিলে দেখতে দেখতে এ 
মাদকতা আসে কোথা থেকে? অঙ্গ শিথিল ভয়ে আসে কেন? চক্ষু 

মদ আসে কেন? 

কমলা । তোমার এ রকম হয় বুঝি।--আমার ত ঠিক বিপরীত । 
তোমাকে দেখলেই আমার নেশা ছুটে যায়। 

জয়সিংহ। তবে তুমি আমায় ভালো বাসো না। 
কমলা । [ কটাক্ষ করিয়া ] বাদি না?--আচ্ছা বেশ-- বাসি না। 

জয়সিংহ। বাসো বোধ হয়। কিন্ধ আফি ভোণাযম় যেমন বাসি ?__ 

দেহের প্রত্যেক লোমকুপ দিয়ে, হৃদয়ের সমস্ত শোণিত দিয়ে, প্রাণের সমস্ত 

আবেশ দিয়ে, ইহকাল দিয়ে, পরকাল দিয়ে-_সেহ রকম ভালো বাসো? 

কমল! । ই, বাসি! তবে অত গুলে। সংস্কৃত কথা দিয়ে ভালো বাসি না। 

জয়সিংচ। না, কমল! ! ততখানি প্রাণ তোমার নেই। 

কমলা । তা না থাকুক। কিন্ত তোমার নাকে দড়ে দিয়ে 

ঘোরাচ্ছি ত! 

জয়সংহ। তা৷ ঘোবাচ্ছ। তোমাকে বিয়ে করে? অবধি, প্রিয়ে, আমি 

'সারটাকে একটা! যেন নুতন ভাবে দেখুছি। 

কমলা । কেমন! দেখৃঙ্ছো কিনা? 

জয়সিংহ | দেখছি ।--যেন একটা অশ্রান্থ বঙ্কার,-যেন একটা 

অনন্ত বিশ্রান্তি, যেন একটা অপীম মোহ ;- অন্ধ সুপ্তি, অদ্ধ জাগরণ । 

কমলা । যেমন আপিং খেলে হয়, ন!? আমার ঠান্দির সুখে 

শুনেছি । 
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জয়সিংহ | কি রকম, আমি বোঝাতে পারি না-_যেন একটা 

আকাজ্ী, অথচ কিসের বোঝা যার না। হাঁসি অধরে বিকপসিত হয়, 

অথচ দেখ যায় না! যেন গানের মুচ্ছনা, উপরে উঠে মিলিয়ে যায়। 

কি রকম একটা অবাধ স্তথন্বপ্ন, অগাধ সৌন্দর্য্য, অনন্ত তৃপ্তি। 

কমলা । কেমন? প্রথম পক্ষে এ রকম হয়েছিল ?--উ যে ঝ্ল্তে 

না! বল্তে প্রথম পক্ষ এসে হাজীর ! 

এই সময়ে সরস্বতা সেই স্থানে প্রবেশ করিয়া কহিলেন-- “এখানে 

প্রভূ! আমি তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি! 

জরসিংহ । কেন সরস্বতী ? 

কমলা । তবে তুমি এখন প্রথম পক্ষের সঙ্গে বাক্যালাপ কর-- 

আমি আসি ।--এই বলিয়া উঠিয়া! চলিয়া গেলেন। 

জয়লিংহ। না, যেও না-শোন !-__বলিয়া উঠিয়া দাড়াইলেন। 

সরস্বতী । আনি তোমার স্থখে বাধা দিতে আসিনি, নাথ !-_বিশেষ 

প্রয়োজন আছে। 

জয়মিংত। কি প্রয়োজন? 

সরম্বতী। স্বামীর কি স্ত্রীর প্রতি এই উচিত প্রশ্ন, নাথ? যাক সে 
কথা। এখন তোমার আদর কাড়াবার জন্ত আমি আসিনি--যর্দিও 

তার উপর কমলারই মত আমারও দাবী আছে। বাক্__যা গিয়েছে, 

তা গিয়েছে। 

জয়সিংহ। কি প্রয়োজন ? 

সরন্বতী। বড় ব্যস্ত হয়েছে৷ £ তবে শোন । মোগল মেবার আক্রমণ 
করেছে, শুনেছে! ? 

জয়দি:হ। না 
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সরস্বতী । তোনার পিতা তবে তোমাকে সে সংবাদ দেওয়া দরকার 

বিবেচনা করেন নি। 

জয়সিং। বুদ্ধির কাজ ক'রেছেন। 

সরম্বতী। তিনি এই বুদ্ধে তার জোষ্টপুত্রকে যোধপুর থেকে ডেকে 

পাঠিয়েছেন। 

জয়সিংহ। তার পর? 

সরম্যতী। শুনে লজ্জা ভোল না? তুমি ক্ষত্রিয়, রাজপুত, মেবারের 

ভাবী রাণা ! রাণ তোমাকে মেবার আক্রমণের সংবাদও দিলেন না। 

আর জ্োষ্ঠ পুত্রকে সুদুর যোধপুর থেকে ডেকে পাঠিয়েছেন। এতে 

কি গ্রমাণ হয়, প্রভূ ? 

জয়সিংহ। কি প্রমাণ হয়? 

সরম্বভী। এতে এই প্রনাণ হয় ঘে, রাণা তোমাকে কাপুরুষ মনে 

করেন । যোধপুর থেকে ছৃর্ণাদান, রূপনগর থেকে বিক্রম সোলাঙ্কি, রাঠোর 

বার গোপীনাথ --সকলে মেবারের সাহাযো এসেছেন। তারা এখন রাণার 

নন্ত্রণীকক্ষে। আর তুমি মেবারের ভাবী রাণা--তুমি বিলাসকুপ্তে বসে 

প্রেমের স্বপ্ন দেখ্ছে। ! শুনে লজ্জা হচ্ছে না? শোণিত উব্ হচ্ছে না? 

নিজের প্রতি ধিকার দিতে ইচ্ছা! হচ্ছে না ?-কি! চুপ করে রৈলে যে? 

জয়সিংহ। সব বুঝতে পাচ্ছি । কিন্তু সরম্বতী !--কে যেন আমার 
সমস্ত উদ্যম ভেঙে দিয়েছে ; আমাকে নারীরও অধম ক'রেছে। 

সরন্বতী। তা যদি বুঝে থাকো, তবে এখনও আশ! আছে। নাথ! 
কমষলাকে ভালো বাসো। সেও তোমার অনুচিত নয়।--কিস্ত বখন 

বিজাতি সৈম্ত এসে স্বদেশ ছেয়েছে, যখন শত্রু দ্বধারদেশে, যখন কঠোর 

কর্তব্য সম্মুখে, তখন নারীর অধরম্থ্ধা পান করা ক্ষত্রিয়ের কাজ নয়! 
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দর্গাদাস। 

জয়সিংচ | সত্য কথা। সরশম্বতী! তুমি চিরদিন সতা, উচিত, 

সঙ্গত কথা বল-_কিন্থ শুন্তে চাই না। কর্তব্যপথ বুঝি, কিন্ু সে 

পথে চণল্তে পারি না। 

সরস্বতী । যদ্দি কর্তব্যপথ বুঝে থাকো ? নাথ, তবে €ঠো ! একবার 

গ্রীণপণ উদ্ভধমে এই বিনাস- পুরাতন ছিন্নবন্ত্রধগুসম প্রাণ থেকে ঝেড়ে 

ফেলো দেখি, নাথ ! দেখবে কর্তব্য সহজ হবে। একবার কন্্ুব্যকে 

আমার বলে ডাকে! দেখি, তার পর সে তোমার ভাত বাড়িয়ে টেনে 

নেবে, তোমাকে বাহু দিরে থেরে রক্ষা কণর্বে। কর্বাকে যত কঠোর 

ভাবছ, সেত কঠিন নর়। একবার সবলে, উদ্ভমভরে, উঠে দাড়াও 

দেখি, নাথ! 

জয়িংহ | তুমি ঠিক বলেছো, সরস্বতী ! উত্তন! দেখি একবার 

চেষ্টা কর।-_-কি ক'ন্তে বল, সরস্বতী! 

সরন্বভা। এই ত আগার স্বামার উপবুক্ত কথ! । শোন তবে, নাথ! 

এসো-বীরবেশ পর । তার পরে বাও তোনার পিতার নন্্ণা-কক্ষে। 

সেখানে গিয়ে তোমার পিতাকে বল “আমাকে এ মুদ্ধে কেউ ডাকো 

নাই, আন স্বয়ং এসোছ।” তোমার পিতা সগব্রে স্নেভে তোমাকে 

বীরপুত্ধ বলে? বক্ষে ধার্ষেন; সমস্ত মেবার সাহঙ্কারে বল্বে-এই তত 

আমাদের ভাবী বাণা; সনস্ত রাজস্থান মাথা উদ্ভু করে চেয়ে সে দৃগ্য 
দেথুবে। সেকি গৌরবময় মুহ্র্ত!_নাথ! ধিকৃতি ভয়ে চিরজীবন 

ধারণ করার চেয়ে পুজ্য হয়ে একদিনও বাঁচা বড় সুখের । 

জয়ানংহ ৷ সরম্বতী! আমি এই মুহপ্ঠেই বাচ্ছি । 

সর। হাঁ, এই মুহূর্তেই চল। আমি শ্বহস্তে তোমায় বীরবেশ 

পরিষে দিই! চল। 
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হর্গাদাস | 

জয়সিংহ সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন । 

সরম্বতী। যাঁও, নাথ, এই যুদ্ধে। আনার গাট ন্লেহ তোমাকে অভেছ্য 

বন্মের মত ঘিরে থাকবে । শন্রর তরবারি তোমাকে স্পর্শ কণ্তে পার্কে 

ন1।--সরস্বতী এই বলিয়া জয়সিংহের পশ্চাদগামিনী হইলেন । 

চতভ্তথ দেস্ছি। 

পরার রি আজ -... 

স্থান__-উদয়পুর | বরাণা রাজনিংহের মন্ত্রণাকক্ষ। কাল--মধ্যরাত্র | 

রাণা রাজসিংহ, মহারাণী মহামায়া, দ্রর্গাদাস ও অন্তান্ত রাজপুত সামস্ত- 

গণ সমাসীন। 

বিক্রম সোলাঙ্কি। আমর! সম্মুখ যুদ্ধে মোগলসৈন্ আক্রমণ ক*ব্ব । 

রাজসিংহ। সেটা উচিত নয়। মুক্ত ক্ষেত্রে অসংখা মোগল সৈম্তের 

সন্মথে দাড়ানো সুক্তিসঙ্গত নয়। 

গোপীনাথ। আমি বলি--অন্নসংখাক সৈন্যের অনেক গুলি দল বাধা 

যাক্। তারা মোগল সৈন্তের গতি-পথ ওরূহ করুক । 

রাজসিংহ। তুমি কি উপদেশ দাও, গরিবদাস? তুমি এ পাব্দতা 

প্রদেশের প্রত্যেক পথ, উপতাকা, অবণ্যের সঙ্গে পরিচিত আছে! 1 

তোমার কি মত? 

গরিব। আমি বলি- মোগলের! এ পার্বত্য পথে আন্ক। আমরা! 

কোন বাধ! দেবো না । কেবল কৌশলে তাদের সর্বাপেক্ষা দুরূহ পথে 

টেনে আন্বো । সেখানে তাদের সৈম্সন্নিবেশ করা কঠিন হ্বে। 

তা'রা পব্বহপথে বিশৃঙ্খল হয়ে পড়লে, তাদের আক্রমণ কণর্ব। 
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ছর্গাদাস | 

ছর্গাদাস। এ অতি উত্তম প্রস্তাব, রাণা! মোগলসাম্াজযোের সঙ্গে 

শুদ্ধ আজ নয়--অনেক বৎসর ধরে? এখনে! বুদ্ধ কণ্ডে হ'বে ;-বতিদির 

সাধা আমাদের দেখতে হবে যাতে শক্তির অপবায় না হয়। 

গোগীনাথ | সে কথা মন্দ নয় | 

বিক্রম । খুব ভালো ! তা”রা সেখানে দল বাঁধবার স্থুধোগ পাবে না 

রাজ্সিংহ। সকলেরই কি এই নত? তুমি কি বল, মহামায়া ? 

রাণী। সকলের মতেই আমার মত। কিন্তু সম্রাট স্বয়ং সুদে 

আসেন নি? 

রাজ। না, তিনি আর আজীম দৌবারীতে। সম্রাটের পুত্র 

আকবর উদয়পুরে আন্ছেন ;--এই ত ঠিক সংবাদ, দ্ুর্গাদাস ? 

ত্রগাদাস। ই, মহারাণা। শক্রসৈন্ত তিন ভাগে অবস্থিত-_-এক, 

আকবরের অধীনে উদয়পুর পথে; এক, দ্রিলীর খাঁর অধীনে দাসুরং 

পথে; আর এক সম্বাটের অধীনে দৌবারীতে । 

রাণী। আমি বলি--আনরা সসৈম্তে সম্রাটকে আক্রমণ করি। 

রাজসিংত । না। তা হ'লে আকবরের অগণিত সৈন্য পশ্চাতে রেখে 

আস্তে হবে । সেট! উচিত নয়। কি বল, দরগাদাস? 

চর্গাদাস। না, তা উচিত নয় । 

রাজসিংহ । তবে গরিবদাসের প্রস্তাবে সকলেই সন্মত ? 

সকলে। হ', সকলেই সন্মত। 
রাজসিংহ। উত্তম! এখন এই মিলিত সৈম্তের অধিনায়ক কা”কে 

করি? 

গরিব | কেন, ছুর্গীদাসকে | 

রাজসিংহ। তাই সকলের নত ? 



দুর্গীদাস। 

রাণী ও দুর্ণাদাস ব্যতীত সকলেই কহিলেন “নিশ্চয়ইশ। 

রাজসিংহ | তবে, ছুর্গাদাস ! তোমাকে এই মিলিত রাজপুত সৈশন্ের 

সেনাপতিরূপে বরণ ক'লাম । 

চর্গাদাস। আমি সে সম্মান গ্রহণ কণ্লাম, রাণা। এই যে কুমার 

ভীমসংহ ! 
ভীমমিংহ "আসিয়া রাণার চরণবন্দনা করিলেন ও অন্তান্ত সকলকে 

অ:ভবাদন করিলেন । 

রাজনিংহ । এসো, বৎস.- তোমাকে বুঝি “এসো” বল্বার'গও আমার 

অর্দকার নাই। 

ভীম। কেন, পিতা? 

রাজপিংহ। আমি তোমাকে নির্বাসিত কঃরেছি। 

ভীম। না, পিতা, আমি স্বেচ্ছায় নির্বাসিত হ'য়েছি। 

রাজসিংহ। আমার প্রতি তোমার ক্রোধ নাই, ভীম সিং? 

ভীম। আপনার প্রতি ক্রোধ! আপনার ইচ্ছা পুর্ণ কণ্্তে আমি 

প্রাণ দিতে পারি। ভগবান্ শ্রীরামচন্ত্র পিতৃসত্য রক্ষা কর্বার জন্ত 

বনবাসী হয়েছিলেন । আমি ক্ষুদ্র নর। কিন্তু আমি সেই ক্ষত্রিয় বলে, 

আপনাকে পরিচয় দিই । 

রাণী। তোমাকে আজ তোমার পিতা ডেকেছেন_- তোমার জন্মভূমি 

রক্ষার জন্ত | 

ভীম। সে আমার গৌরবের কথা, মহারাণী ! 
বিক্রম। তোমার জন্মভূমিকে ভোলোনি, ভীম সিং? 

ভীম। জন্মভূমিকে ভুলবো ?- বিক্রম সিং ! এ কয় বৎসর, আহারে, 

বিচারে, জাগ্রতে, নিদ্রায়, এই কঠিন পর্বতসঙ্কুল ধুমধূসর মেবারভূমি 
৫১ 



ভরগাদাস। 

সর্বদাই আমার চক্ষে ভাসতো । আজ সেখানে ফিরে আস্তে, পথে সেই 

চিরপরিচিত অরণ্যপথ, উপত্যকা, শৈলমালা দেখুতে পেলাম, আর আমার 

চক্ষু জলে ভরে” এলো ; আবেগে কণরুদ্ধ হয়ে এলো । 
রাণী। [ শ্গত ]) রাণ! রাজসিংহের অবিকল প্রতিচ্ছবি ! 

সশস্ত্র জয়সিংহ প্রবেশ করিলেন । 

রাজসিংহ। কে জয়সিংহ ! 

জয়। হা, পিতা, আমি! পিতা আমায় এ যুদ্ধে ডাকেন নি ।--আ!মে 

নিজে এসেছি। 

রাণা রাকসিংহ অতি বিশ্মিতভাবে ক্ষণেক জয়সিংহের পানে চাহিয়া 

রভিলেন। পরে কহিলেন-_-পসত্য কথা, জয়দিংহ ? স্থিরচিন্তে এ কথা 

বলছো ?” 

জয়। হা, পিতা! মেবার বিপন্ন ) আমি মেবারের ভাবী বাণা ;_ 

এ সময় আমার নিশ্চিন্ত ভাবে থাক শোভা পায় না। 

ভীম। দীর্ঘজীৰি হও, ভাই! এই ত তোমার উপযুক্ত কথা ! 

রাজপসিংহ | ভীমসিংহকে প্রণাম কর, জয় সিং। 

জয়মিংত ভীমসিংহকে প্রণাম করিলেন ভীমসিংহ তাহাকে 

আলিঙ্গন করিলেন । 

রাজসিংহ। হুর্গাদাস ! আমার এই পুত্রদ্বয়কে তোমার অধীনে দিলাম । 

দর্গাদাস। এ আমার মহৎ সন্মান, রাণা । 

রাজসিংহ। তবে আজ সভাভঙ্গ হ'ল । তোমরা সকলে যাও ।__ 

যাও, রাণী, অন্তপুরে যাও । 

রাজসিংহ ও তাহার পুন্রদ্বয় ভিন্ন আর সকলে প্রস্থান করিলেন । 

তাহারা সকলে চলিয়া গেলে রাজসিংহ মৃদ্রস্বরে ডাকিলেন--“ভীম 1” 
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ভীম। পিতা! 

রাজসিংহ নীরব রহিলেন। 

ভীম। বুঝেছি, পিতা! আমি সে প্রতিজ্ঞা ভুলি নাই। আমি 

এই মুহূর্তেই মেবার পরিত্যাগ ক'চ্ছি। তবে আসি, পিতা! 

আসি ভাই। 

ভীম যথাক্রমে রাজসিংহকে ও জয়সিংহকে প্রণাম ও আশীর্বাদ করির! 

দ্রুত প্রস্থান করিলেন । 

রাজসিংহ ক্ষণেক নীরব রহিলেন-_-পরে জয়সিংহকে কহিলেন-- 

"জয়সিং--পারো বদি তোমার এই ভায়ের উপযুক্ত হও ।-__যাও, বৎস, 

শরন করগে যাও ।” 

জয়সিংহ চলিয়া গেলে রাজসিংহ কহিলেন--প্ভীম ! ভাম। আর 

আমায় তুমি ভালোবাসো না। জন্মভূমির কথা ব্ল্তে ঝ্ল্তে তোমার 

কঠরুদ্ধ হয়ে এলো । আর আমার প্রাপ্য এক শুষ্ক প্রণাম নিজ দোষে 

কি পুত্রই হারিইছি 1”-_-বলিয়! কক্ষ হইতে নিষ্তবান্ত হইলেন। 

সদ্ন লুস্থ্য। 

স্কান-চিতোরের সন্নিহিত কানন ; মোগল শিবির। কাল-_ 

অপরাহ। সম্রাট ওরংজীব উত্তেজিতভাবে দণ্ডায়মান । সম্মুখে দিলীর 

খা 'ও সম্রাটপুত্র আজীম। পারে শ্তামসিংহ | 

ওরং। কি, দিলীর খা! তুমিও যুদ্ধে হেরে এসেছো ? 

দিলীর। হা, জনাব! শুদ্ধ হেরে আসিনি। সর্ধন্ব হারিয়ে এসেছি! 
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ওরং। আর কুমার আকবর ? 

দিলীর। তীর বিষয়ে যা শুনেছি, তা বিশেষ শুভ নয়। তিনি 

আরাবলি গিরিসঙ্কটে রাণা রাজসিংহের পুত্র জয়সিংহের হস্তে বন্দী । 

উরং। বন্দী!-আকবর--ভারতের ভাবী সত্ত্রাট রাজপুতের ভাতে 

বন্দী।__-এবার মোগলের অবমাননার মাত্রা পূর্ণ হোল! 

আজী। [ম্বগত] কি? ভারতের ভাবী সম্রাট আকবর! 

দিলীর। এখন জীহাপনার নিজের সংবাদ কি ?-_জীহাপন। দোবারী 

ছেড়ে যে চিতোরের দুর্গমূলে আশ্রয় নিয়েছেন ? 

ওরং। দিলীর খা! আমি রাঠোর সেনাপতি ছুর্দাদাসের হাতে 

সম্পূর্ণ পরাজিত হৃয়েছি। আনার খাগ্যভাগার, উট, স্তী, প্রাণাধিকা 

বেগমকে ও এই যুদ্ধে হারিইছি। 

দিলীর। তাহলে বোঝা হাক্ক। হয়ে গিয়েছে, বলুন জনাব ! এখন 

[দল্লী ফিরে যাওয়া অনেকটা সোজ। হবে ! 

রং । দিল্লী ফিরে যাব এই অপমান নিয়ে? কি বলেন, মহারাজ ? 

গ্তামসিংহ | অসম্ভব ! 

দিলীর। যেমন অপমান নিয়ে যাচ্ছেন, তেমনি অনেক জিনিষ 

রেখেও ত যাচ্ছেন--উট, হম্তী, গো, মাহৰ, বেগম । ফিরে যাওয়া 

এখন খুব সহজ । 

ওরং। এ ঃখের সময় তোমার পরিহাস ভালে লাগে না, দিলীর খা । 

গ্রাম । হা, সেনাপতি, পরিহাসের সময় অসময় অংছে। 

দিলীর। সম্রাট! পরিহাসট1! আমার ছুঃখেই বড় ভাল লাগে। 

দ্ুঃখেই সেটা আমার সুখে বেরোয় ভালো ! করুণ হাস্ত বলে, একটা 

জিন্ষি আছে জানেন, জনাব ? 
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রং | মোগলের এরূপ অপমান কখন হয়নি--যেমন-- 

দিলীর। যেমন আপনার হাতে ভোল। তা মানি, সম্রাট! 

ওরং। আমার হাতে না তোমার হাতে? দ্রভাগ্যক্রমে আজ 

দলীর খা মোগলের সেনাপতি । আজ যদি যশোবস্ত সিংহ জীবিত 

থাকৃভো-- 
শ্াম। যদি রাজা যশোবস্ত সিংহ জীবিত থাকতো, জীহাপনা ! 

দিলীর। সম্মাট ইচ্ছা ক্লে তিনি আজ জীবিত থাকৃতে 

পার্তেন। 

উরং। কি? ক্ুমি কি বিবেচনা! কর যে? 

দিলীর। বিবেচনা কিছু করি না, সত্রাট ।_ জানি । জ্বানি যে, 

সম্রাট তাকে আফগানিস্থানে ভত্যা ক'রেছেন। এই ভতার অবিচার 

'আর নিষ্ঠুরতা তেমন করে” কখন অনুভব করি নাই--বেমন সেই দিন 

করেছিলাম, যে দিন মোগল সৈন্তবাহের সম্মুখে সেই নিভীক, 
ঈশ্বরের উপর অভিমানিনী বিদ্র্যজ্জালাময়ী বিধবা মভারাণীকে দেখি-_ 

কন্তার সঙ্গে নিজের প্রাণ দিতে প্রস্থত। সেই দিনই বুঝেছিলাম, 

জনাব, যে, এই যশোবস্ত সিংভের ভত্যা মোগল সাআাজ্যের সব্বনাশ 

কণ্ধে। সম্রাট যদি ইচ্ছা কর্তেন, ত এই সা'ভসী বীর সমাটের শত্রু 
না ভয়ে মিত্র হোত ; আর এই রাজপুত জাতি । (মহারাজ গ্রামস*্ভের 

মত আত্মাভিমানবজ্জিত শ্বদেশদ্রোভী কাপুরুষ রাজপুত নয়_ দ্রর্থাদাসের 
হ্যায় প্রকৃত, উদার, সরল, বীর রাজপুত যারা তারা ) মোগল রাজোর 

বঞ্ধাস্ববূপ না ভয়ে বাজ্যের স্তম্তস্বরপ ভোত। 

উরং। কিরূপে দিলীর খা? 

দিলীর। কিরপে? ভারতের অতীত ইতিহাসের পৃষ্ঠা ৪প্টান। 
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দেখতে পাবেন কিরূপ? মানসিংহ, ভগবান্ দাস, টোডরমল, বীরব্গ 
_এরা না৷ থাকলে আজ মোগলসাত্রাজ্যর অস্তিত্বও থাকৃত না) আর 

'উরংজীবও তার সিংহাসনে ঝ'দ্তে পেতেন না। যে ভিত্তি আকবর 

দুঢ করে, গিয়েছিলেন, আপনি আজ আপনার আত্মঘাতী নীতিতে 
সে ভিত্তি জীর্ণ করে, তভুল্ছেন। 

ওরং। আমি! 

দিলীর। হা, আপনি । জীজীরাকর স্থাপিত না ক্লে এদিকে 

রাজপুত এক হোত না, ওদিকে মারাঠা হুঙ্কার দিয়ে উঠতো না। 

রাণ! রাজসিংহ আপনারই হিতার্থে এই কথা লিখেছিলেন । আপনি 

তীকে তুচ্ছ করে” নিজের এই সর্বনাশ টেনে আন্ছেন। রাজাধিরাজ ! 

জান্বেন যে, ভয় দেখিয়ে এই প্রকাণ্ড জাত্কে কেউ শাসন কর্ত্ে 

পাবে না। তারা ইচ্ছা করে” বদি অধীন থাকে ত থাকবে আর 

যদি সমন্ত জাতি বিরক্ত ভয়, ত তাদের শুদ্ধ মিলিত উঞ্নিশ্বাসে 

মোগলসাত্রাজ্য উড়ে বাবে । 

রং । আমি এ বিষন্ন চিন্তা কণব্ব, দিলীর খাঁ'। আমার মাথ; 

ধরেছে । আমি এখন ভাবতে পাচ্ছি না । 

এই বলিয়! সম্রাট চলিয়া গেলেন 

দিলীর। ভগবান্ তোমার নতি ফেরান, গুরংজীব ! 
আজীম। [স্বগত 1 আকবর ভারতের ভাবী সম্রাট !-_-এ হবে না? 

এ হ'তে পারে না। 

দিলীর। (স্বগত ] কুমার আজীমের চেহারাটা বড় সুবিধার বোধ 

হচ্ছে না! [ প্রকান্তে ] কি ভাবছেন, সাহজাদ1? 
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আজীম | সে কথা তোমার সঙ্গে বিচার্ধ্য নয়, সেনাপতি 1 বলিয়া 

তৎক্ষণাৎ সেস্কান হইতে চলিয়া গেলেন । 

দিলীর। হু !_-একটা বিশেষ কিছু হঃয়েছে। এ শুধু দোবারীর 

পরাজয় নয়-_কুমারের মনে একটা বেশ খটকা লেগেছে ! 
ঠ্রামসিংহ। তুমি হেরে এলে, দিলীর খা? 

দিলীর সহসা! শ্তামসিংহের প্রতি ফিরিরা কহিলেন--“হ'যা-এলাম 

বৈকি, চাদ! হ্যা, টাদ, হেরে” এলাম ।- আপনার মনে বড় আক্ষেপ 

৬য়েছে, মহারাজ! না ?__যে, রাজপুতজাত'শক্তিবলে চেগে উঠবে? 

খোসামোদের জোরে নয়-গায়ের জোরে উঠবে । এটা আপনার 

সইছে না।_না? 

শ্তামসিংহ | না, আমি ঝ্ল্ছিলাম যে__ 

দিলীর। দরকার কি ?--ভগবান্! তোমার অদ্ভুত স্থষ্টি! বে জাতে 

ছুর্গাদানণ জন্মায়, সেই জাতেই শ্ামসিং জন্মায় ।--এক জাত্ ?- আচ্ছা 

সিংহ মহাশয়! আপনার নাম হ্ামসিংহ না হয়ে শ্ামসুজজোহা হলে? 

ঠিক হোত ন! ? 

নেপথ্যে কোলাহল শ্রুত হইল ! 

শ্াম। ও কি শব? জয়োল্লাসধবনি !--ছুর্গাদাস এখানে এসে 

আমাদের আক্রমণ করেনি ত? 

দিলীর। পালাও, মহারাজ । পৈতৃক প্রাণটা রাখো । 

হ্তাম। না, ওরা “আল্লা আল্লা হো” বলে চেচাচ্ছে---ওর! 

আমাদের সৈন্য । 

দিলীর। আপনাদের সৈম্তই বটে। যদি আমাদের সৈম্ত হোত 
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ত--“হর হর ব্যোম” বলে? চেঁচাত ।--না ? আচ্ছ!, মহারাজ ! আপনাকে 

খোসামুদে বিদ্যাটা কে শিখিয়েছিল 2 

শ্তামসিংহ। কেন? 

দিলীর। সে একটা ভারি ওস্তাদ মানুষ হবে। কি কর্তব্যই 

“শখিয়েছিল 1-_-বাঃ। 

সাহজাদা আকবর প্রবেশ করিলেন । 

প্তামসিং5 ৷ এই যে সাহজাদা আকবর! 

দিলীর। সত্যই ত! সাহজাদাই ত বটে। বন্দিগি, কুমার-__ 

গুন্ছিলাম যে যুবরাজ শক্রহস্তে বন্দী-_সে সংবাদ তবে নিথা]। 

্যামগিংহ। আমি জানি-__ও মিথ্যা! | 

দিলীর। হা নিশ্চয় মিথ্য। $ মহারাজ খন ঝলেছেন মিথা, তখন 

' নশ্চয়ই মিথা--কেমন মহারাজ ! হ'চ্ছেকি না? 

ব্যামসিং। সাহজাদা নিশ্চয় শক্রজয় করে ফিরে এসেছেন ? 

দিলীর। হ1, আমি ত ভাই ভাবছিলাম ।__যুবরাজ রাণ।কে কি বন্দী 

করে” এনেছেন ?-_-নৈলে এত জয়োল্লাস-ধবনি কেন ? 

আকবর । না, দিলীর ! আমিই রাণার হাতেঃবন্দী হয়েছিলাম 

শ্তামসিংহ। কৌশলে মুক্ত হয়ে এসেছেন? 

আকবর । না মহারাজ:1- রাণার ব্দান্ততায় ।--দিলীর খাঁ । রাঁজ- 

পুত জাত্ট! যুদ্ধ কগ্ডে জানে । 

দিলীর। বলেন কি, যুবরাজ? 

আকবর । শুদ্ধ বুদ্ধ কণ্ডেজানে, তা নয়। ক্ষমা ক'র্তে জানে। 

দলীর। অদ্ভুত আবিষ্কার ! 
ম্তান। এখন, সুস্ত হলেন কিরূপে 2 
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আকবর। দিলীর!_ শোন-__ 

দিলীর। মহারাজকে বলুন--উনি বড় ব্যস্ত হয়েছেন। 
আকবর । শুনুন, মহারাজ! আমি যখন আরাবধলির গিব্রিসঙ্কটে 

পিঞ্জরাবদ্ধ, সসৈন্তে অনাহারে মৃত প্রায়; তখন রাণ! তার পুত্র জরসিংহকে 

পাঠিয়ে দিলেন--আমাকে বধ কণর্তে নয়, বন্দী কণ্তে নয়) আমাকে খা্ 

দিতে, আণাকে মুক্ত কপ্তে ।-_আর কি চাও? 

দিলীর। রাণা আরও একট! কাজ কণত্তে পার্ভেন, তার এক কন্তার 

সঙ্গে সাহজাদার বিষে দিতে পার্ভেন |-যান, এখন ভিতরে যান । ঘরের 

ছেলে ঘরে ফিরে এসেছেন, সেই বথেষ্ট ।__চলুন, মহারাজ !__না, মহাঁ- 

রাজের এখানে আজ নিমন্ত্রণ আছে? 

সকলে বিভিন্নদিকে নিশ্ধান্ত হইলেন । 

অঠ দুস্থ) 

স্থান--রাজপুতশিবির । কাল-অপরাহ্র। রাণ! রাজসি'ভ ও 

যশোবস্তের রাণী উপবিষ্ট। সন্মথে মোগলপতাকা ভস্তে ছুর্থাদাস ও 

রাজপুত সামস্তগণ দণ্ডায়মান । 

রাজসিংহ | ধন্ট, হর্গাদাপ ! তুমি মোগলকে মেবার হতে প্রতাঁড়িত 
করেছো । 

রাণী। ধন্য, দুর্গাদাস! তুমি বেগমকে বন্দী করেছে! ।__আজ 

প্রতিশোধ নেবো । 
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রাজসিংহ । কি ? দুর্গীদাস ! তুমি সম্রাটের বেগমকে বন্দী ক'রেছে!? 

কোন্ বেগম ? 

দুর্গাদান। কাশ্ীরী বেগম । ূ 

রাজ। তাঁকে বন্দী করেছে! ? তৎক্ষণাৎ তীকে মুক্ত ক'রে দাওনি ? 

দর্গীদাস। রাণা! আমি সেনাপতি নাত্র। বুদ্ধে শক্রুপক্ষকে বন্দী 
কব্বার অধিকার আমার । তাকে মুক্ত কন্বার অধিকার রাজার । 

রাজসিংহ | যাও, হুর্গাদান! বেগমলাভেবকে এক্ষণেই মুক্ত করে? 

সসম্মানে সম্রাটের কাছে পাঠিয়ে দাও । 

রাণী। কেন দিব, রাণা? 

রাজসিংহ। নারীর সঙ্গে আমাদের বিবার্দ নাই। 

রাণী। নাই বটে! তবে আমি এনে আপনার আশ্রয় গ্রহণ করেছি 

কেন, মহারাণা ? ত্বামাকে বন্দী কব্বার জন্য কি এই প্রকাণ্ড যুদ্ধ নয়? 

আছি যদি এ যুদ্ধে সম্রাজ্জীর বন্দী হতাম, সম্াজ্জী কি কণ্তেন? 

রাজসিংহ। মোগলের নীতি আমরা অনুকরণ কণ্র্তে বসিনি। 

রাণী। না, মহারাণা ! আমি এই বেগমকে ছেড়ে দেবো! না । আমি 

প্রতিশোধ নেবে! । 

রাজসিংহ। প্রতিশোধ ? কিসের প্রতিশোধ, মহামায়া 

রাণী। কিসের? কিসের নয় তাই জিজ্ঞাসা করুন! এই কাশ্দীরী 

বেগমই আমার পতিপুত্রকে হতা! করিয়েছে! এই কাশ্মীরী বেগমই 

আমাকে বন্ত পশুর মত স্থান হতে স্থানান্তরে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে-_- 

এর শোধ নেবে, রাণা ! আমি তাকে মুঠোর মধ্যে পেয়ে ছাড়বো না! 

প্রতিশোধ নেবো ! 

বাজপিংহ । কি প্রতিশোধ নেবে? 



তর্গাদাস। 

রাণী। তা এখনো ঠিক করে উঠ্তে পারিনি, রাণা । এ বিষয়ে 

চিন্তা কণ্ব্ব। ভেবে বার কার্ব। তিলে তিলে তাকে পোড়ালে যথেষ্ট ভবে 

না। সর্বাঙ্গে তার সুচীভেদ কণল্লে” যথেষ্ট হবে না । ভেবে বার কণ্ব। 

শুতন যন্ত্রণার যন্ত্র আবিষ্কার ক*ব্ব। নারীর উচিত শান্তি নারীই বোঝে। 
রাজসিংভ । মহামায়া! পাপের শাস্তি দেবার তুমি আমি কে? 

'ঘনি দেবার তিনি দেবেন। 

রাণী। [ উঠিয়া) তিনি ?--কোথায় তিনি? তিনি কোথায়? তিনি 

হাত গুটিয়ে +সে আছেন। আকাশের বজ চিরদিন পাপীর শিরেই পড়ে 

না, মভারাজ! পুণ্যাত্বার শিরেও পড়ে । ভূকম্পে এক পাপীর গুহই ভগ্ন 

হয় না, নিরীহ বেচারীর 'কড়েখানি আগে ভাঙ্গে। প্রবল জলোচ্ছ্ামে 
ক্ষুদ্র শঙ্পহই ডোবে, বিরাট মহীরুত তেমনিই মাথা উচু করে? গাকে। 
ঈশ্বরের নিয়ম ধন্ম-অধন্ম-বিচার করে না-_যেখানে ছুর্বল, জীর্ণ, স্থবির 

পায়, আগে গিয়ে তারই ট্টি চেপে ধরে। 

পাজসিংহ | রাণী! উদ্ধত ভয়ে ঈশ্বরের উপর বিচার ক'ত বোসো 

না । জেনো--তার নিয়মে অন্তিমে অধন্মের পতন হবেই । 

রাণী । সে কবে?--আমি ত তা 'আজ পর্য্যন্ত দেখলাম না, বাণা। 

আমি ত আজ পধ্যস্ত দেখেছি--সারল্য আজীবন শাঠ্যের চরণে পডে? 

ভিক্ষা মেগেছে, শাঠ্য একবার ফিরে ও চায়নি । সত্য চিরকালটা মিথাংর 

নাত্ত করেছে, মাথা উঠাতে পারে নি । আমি চিরদিন দেখেছি-স্তায়েব 

ক্ষেত্রে উড্ডীন অন্তায়ের বিজয় নিশান। আমি চিরদিন শুনে এসেছি 

ধর্মের ভগ্র মন্দিরে আধ্াত অধন্মের জয়ভেরী। পুণের শ্যামল রাজোর 

উপর দিয়ে পাপের ভৈরব রক্তবন্তার ঢেউ বয়ে যাচ্ছে; শ্তামলত*র 

চিহ্নমাত্র নাই। উৎকোচে, অত্যাচারে, মিথ্যাবাদিতায় পৃথিবা ভে? 
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গেল।--তবু বলেন অন্তিমে ধর্মের জয় হবে!_-সে কবে-কবে-- 

কবে ?-- 

রাজসিংহ। ক্ষান্ত হও, মহারাণী! তুমি উত্ত্যক্ত হয়েছো ! ধৈর্য্য ধর। 

রাণী। ধৈর্য্য, রাঁণা? আপনি বদি নারী হতেন, আর আপনার 

দুরে প্রোষিত ভভ্তা বিশ্বাসঘাতকের বিষে প্রাণত্যাগ ক'র্তো ; আপনার 

সরল উদার পুত্রের ঘি নিষ্টরভাবে হত্যা হোত ; ক্ষুদ্র নিঃসহার নিরীত 
শিশুকে নিরে-_ আমার মত আপনার যদি প্রতাড়িত হ»য়ে দেশ হতে 

দেশান্তরে পরের দুয়ারে ভিথারী হরে বেড়াতে হোত, ত বুঝ তেন ।--- 

ধৈর্যা !__না, রাণা--.আমি সেই পাঁপীয়সীকে ছাড়বো না। 

রাজসিংহ। দ্রর্গাদাস! আমি জীবিত থাকৃতে অবলার প্রতি অত্যা- 

চার দেখবো ন!। যাঁও, তুমি তাকে সপম্মানে সম্রাটের কৰে সমর্পণ কর। 

রাণী। ছুর্গাদাস! তুমি রাণার ভতা নও। আমার কম্মচারী। 

দুর্গাদাস। ক্ষমা কণ্বেন, নভারাণী' এ বুদ্ধে আমরা সকলেই রাণান্ু 

ভূতা। বেগম আজ মেবারের রাণার বন্দী; মাড়বারের মহিষীর নর । 

মহারাণী ! আত্মবিস্থৃত হবেন না । আপনারই রক্ষার্থে রাণ। এই যুদ্ধে অন্ত 

ধরেছেন । রাণার প্রতি রূঢ় ভবেন না । টার আজ্ঞার অবাধ্য হবেন না। 

রাণী কিরৎকাল নীরব রহিলেন। পরে কহিলেন, “তুমিসতা কথ 
বলেছো, ভরাদান।৮--পরে রাণার সম্মুখে নতজানু হইয়া কহিলেন-_ 

“রাণ। ! মার্জনা করুন । যন্ত্রণায় উত্ত্যক্ত হয়ে ভর্ববিনীত হয়েছি ; ক্ষম! 

করুন! কিন্তু যদি বুঝ তেন, রাণা, এই তীব্র বেদনা, এই নিদারুণ জাল!, 

এই গাঢ় অন্তদ্দাহ ।-ক্ষিপ্প্রায় হয়েছি ! ক্ষমা করুন 1” 
রাজসিংহ। ক্ষনা করেছি, মহামায়া! তবে তুমি যে ক্ষমা আমার 

ছে চাইলে, সেই ক্গম! এই সম্রা্ঞীর প্রতি দেখাও। তাকে তোমার 
টি ১ ্ 
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কাছে বিচারার৫থে রেখে যাচ্ছি । তাকে ক্ষমা ক'রে তোমার মহত্ব দেখাও! 

মহামায়া! নারী স্নেহ দয়া ভক্তি ক্ষমা গুণেই পুজ্যা। তাতেই তার 
শক্তি ।- আর যদি শান্তি দিতে চাও, মা, মনে কর কি মাযে, তোমার 

অত্যাচারীকে যদি তুমি ভাস্তমুখে ক্ষমা কর-_সে তার কম শাস্তি? 

রাণী। উত্তম! সমাজ্ঞীকে নিয়ে এসো, ছুর্গাদাস। 

দর্গাদাস প্রস্থান করিলেন । 

রাজসিংহ | তবে তোমার দয়ার উপর নির্ভর করে” সম্াজ্জীকে রেখে 

গেলাম, মহামায়া ।--বলিয় রাণা চলিয়া গেলেন । 

রাণী। তাই হোক! আমি তার উপর বিচার কব্ব-এই বিচারা- 

সনে বসে” সেই যথেষ্ট । ভারতের সম্রাজ্ঞী, ওরংজীবের বেগম, আমার 

পতিপুত্রহন্ত্ী শত্রু আজ আমার সম্ভুখে বন্দী হঃয়ে দাড়াবে; আমি সিংভাসনে 

বসে” নীচুপানে তার মুখের দিকে চেয়ে, তাকে প্রাণভিক্ষা দিব। তাই 
বা মন্দ কি ?1_-এ আসছে । এখনো মুখে সেই দর্প, চাহনীতে সেই দীপ্তি, 

পদদাপে সেই গর্ব !_-জগদীশ্বর। পাপকে এমন উজ্জ্রল করে” তৈইরী 

করেছিলে ! 

সম্রাম্ঞী গুলনেয়ারসহ ছুর্গাদাস পুনঃ প্রবেশ করিলেন । 

রাণী। সেলাম, বেগম সাহেব! 

গুলনেয়ার। যশোবস্তাসংহের রাণী? 

রাণী। হা! চিন্তে পাচ্ছেন না? অথচ আমাকে বন্দী ক্বার জন্যই 

এই বিরাট আয়োজন। আপনি আমার পতিপুত্র খেকেছেন। তাতেও 

ও রাক্ষসী-উদর ভরিনি। এখন আমায় আর আমার ছোটছেলেকেও 

খেতে চান! এর মধ্যে সব ভূলে গেলেন? এত ভুল ক'লে চ্ল্বে 

কেন, বেগম সাহেব ? 
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গুলনেয়ার। তুমিই দুর্াদাস ! 

দুর্গাদাস। ই1 জীহাপন। ! 

'গুলনেয়ার। আমাকে এখানে এনেছে কেন? 

রাণী । আপনার বিচার হবে। 

গুলনেয়ার। আমার বিচার? কার কাছে? 

রাণী। আমার কাছে।--কথাটা একটু রুক্ষ ঠেকছে, না? কি 

ক'ব্বেন বলুন।--চাকা ঘুরে গিয়েছে বেগম সাহেব! কি! ছুর্গাদাসের 

পানে অত চাইছেন যে? ভাবছেন এতদূর আম্পদ্ধী এই কাফেরের 
যে আপনাকে বন্দী করে! তাই ভাবছেন_-না? এখন কি শাস্তি চান? 

গুমনেয়ার । আমি তোমার বন্দী; বা! ইচ্ছা হয় কর। 

রাণী। যা ইচ্ছা তাই কণ্বব? সে বড় কঠোর হবে, বেগম সাহেব । 

আনার যা ইচ্ছা, সে শান্তি দিলে সৈতে পার্ধে না । সে বড় নিদারুণ 

শান্ত। নরকের জালা তার কাছে বসন্তবাযুর ঘত শীতল, শত 

বৃশ্চিকের দংশনের যন্ত্রণাও তার কাছে শৈলনির্বরবারির মত সিগ্চ 

আমার যা ইচ্ছা ?_-আমার কি ইচ্ছ1! জানে! বেগম সাহেব ?-_যাকৃ-- 

উঁমি আমাকে বন্দী কলে কি কণ্্তে, ভারতসত্রাজ্জী ? 

'গুলনেয়ার। কি ক'ন্ভাম? তোমায় আমার পাদোদক থাওয়াতাম । 

পরে বধ কণর্ভাম। 

রানণী। এখনও তেজ যায় নি! বিধ্দাত্ব ভেঙ্গে গিয়েছে, তবু 

আশ্ফালন যায় নি। বেগমসাহেব! বড় আশায় নিরাশ হ/য়েছে!। 

আজ আমি তোমার বন্দী না হ'য়ে, তুমি আমার বন্দী! দেখ, গুলনেয়ার 

ভারতসম্্াজ্জী! তুমি আজ আমার মুষ্টিগত। ইচ্ছা ক'লে তোমায় 
আমার পাদোদক ও খাওয়াতে পারি, বধ কণ্্েও পারি! কিন্তু তা কিছুই 
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কর্বেবে না । আমি তোনাকে মুক্ত করে? দিলেম । সেনাপতি ! একে 

রেখে এসো এর শ্বামীর কাছে ।-_[গুলনেয়ারকে ] যাঁও--দাডিয়ে 
রিলে যে 1--আশ্চধ্য হচ্ছে! ?--এই রাজপুতের প্রতিশোধ । 



তৃতীয় অস্ক। 

প্র থন্ন পুস্হা। 

স্থান--দিলীর প্রাসাদের বহিঃকক্ষের বারান্দা। কাল-_ প্রভাত । 
তাহবর খা ও আকবর দীড়াইয়া গল্প করিতেছিলেন। 

তাহবর। তাই ত! তোমাদের তালে রাজপুতেরা ঠিক ইঁদুরের 

কলে ফেলেছিল? 

আকবর। অবিকল! আমরা বরাবর সোজা গিয়ে দেখি ষে 

সে দিকে বেরোবার পথ নাই। ফিরে গিয়ে দেখি সে দিকৃও বন্ধ। 

তাহবর। আর পাহাড়ের উপর থেকে রাজপুতের। মজা! দেখছিল-_ 

যে,ঠিক কলের ভিতর ইছুরের মত তোমরা একবার এদিক একবার 
ওদিক করে" বেড়াচ্ছে ? 

আকবর। আর সে গিরিপথ এমন সংকীর্ণ যে, ১০০জন মানুষ পাশা- 

পাশি হ"য়ে দাড়াতে পারে না। আমাদের সৈশ্তেরা কে কোথায় আছে, 

দেখবার যো নাই--এমনি সংকীর্ণ! 
তাহবর। দেখলে বুঝি-__সব পাহাড়ের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছে? 

আকবর। হী, দস্তর মত ।--এমনি জড়িয়ে গিয়েছে যে-- 

তাহবর | বোঝা দুষ্কর যে, কোন্গুলো৷ পাহাড় আর কোন্গুলে! দৈন্ত ? 

আকবর। না। তা বেশ বোঝা ষাচ্ছিল। 

তাহবর। যাচ্ছিল না কি ?---যুদ্ধ তালে হলো না? 
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আকবর । যুদ্ধ কণ্ব কার সঙ্গে? পাহাড়ের সঙ্গে ?_শক্ররই 

সন্ধান পেলাম না । 

তাহবর। এ আমি বরাবর বলে” আস্ছি, রাজপুত জাত্ট! 
যুদ্হই জানে না ।-একটা প্রথা মেনে চলে না। কেউ কখন 

শুনেছে যে, না খেতে দিয়ে যুদ্ধে জেতা ! 

আজীমের প্রবেশ। 

তাহবর। বন্দিগি, সাহজাদা ! 

আজীম। | সেদিকে ভ্রক্ষেপ না করিয়া ] আকবর শুনেছে ? 

আকবর। কি, আজীম? 

আজীম। মেবার যুদ্ধে তোমার এই পরাজয়ে পিতা বড়ই ক্ষুব্ধ 
হ"য়েছেন। 

আকবর। তা কি কর্বো!- আর আজীম, এ যুদ্ধে আমিই একা! 

পরাজিত হই নি। স্বয়ং দিলীর খা 

আজীম। দিলীর খার উপরও পিতা সন্তুষ্ট হন নি। 

আকবর। আর সম্রাট নিজে? আর তুমি? তোমরাই জিতে 
এসেছে নাকি ? 

আজীম। আমরা যুদ্ধ ক'রেছিলাম। যুদ্ধে পরাজয় হ"য়েছে। 

আকবর। আর আমি? 

আজীম । বিলাসে কালহুরণ করেছিলে ।-_অস্ততঃ পিতা তাই 

বলেন। 

আকবর। বলেন কি করব? 

তাহবর।॥ কুমার যুদ্ধ ক'র্ধেন কার সঙ্গে, সাহজাদ! ? 

আজীম। চোপ রও! 
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তাহবর । ওরে বাবা-- 

আকবর। তা এখন কি কর্তভে হবে ?--আমি ভীরু, বিলাসী, 

নৃত্যগীতপ্রির। তাহবেকি? 

আজীম। হবে আর কি? আকবর! জানো, পিতা তোমাকে 
অকন্মণা বিবেচনা করে? তোমাকে ফের বঙ্গদেশে পাঠাচ্ছিলেন । আমি 

তাকে নিরস্ত ক'রেছি--অনেক অনুনয়ের পর ।॥ জেনে, পিতা তোমার 

উপর অতান্ত ক্রুদ্ধ হয়েছেন ;_-সাবধান! পিতার কাছে এখন বেশী 

ঘেষো না । আমি বন্ধুভাবে ঝ্ল্ছি। 

[ প্রস্থান 17 

তাহবর। কি বলেন, কুমার !--গতিক বড় সুবিধার নয়। আপন 

যুদ্ধটা ন৷ জিতে বড়ই বেকুবি করেছেন । 

আকবর। আমি কি ইচ্ছা করে? হেরেছি নাকি ? 

তাহবর ॥। তা বটে! তবে ইচ্ছা না করে”ও হার! উচিত ছিল না। 

সামাজ্যটা বা যদি কথন পাবার আশ! ছিল-_তা গেল। 

আকবর । তবে সাম্রাজ্য পাবেন কে? 

তাহবর। আজীম। দেখলেন না, কি রকম আমার পানে ফৌস 

করে, উঠলেন। পেছোনে বিষ না থাকলে অমন “কুলে! পানা” চক্র 
হয়? গুর তাড়াতে আমি কি রকম মুষড়ে গিয়েছিলাম দেখলেন না ? 

আকবর। আজীম ত নিজে ভারি বীর! উনিই কি জিতে 

এসেছেন নাকি ?--হেরে--বেগম সাহেবকে পধ্যস্ত হারিয়ে এসেছেন। 

রাজপুত উদার জাতি, তাই বেগম সাহেবকে ফিরিয়ে দিয়েছে । 

তাহবর । আজীম হেরে এসেছেন সত্য ; কিন্তু সে হারটা সম্রাটের 

নিজের কি না! সম্রাট কিছু মুখ ফুটে ঝ্ল্তে পারেন না। আভীম 
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ছিলেন সম্রাটের অধীন ' কন্মচারী। আর আপনি ছিলেন স্বাধীন 

সেনাপতি ৷ 

আকবর । আজীম £নআাটের প্রিয়পাত্র-কেন না সে খোসামুদে, 

গৌড়। মুসলমান-_মদ ছোয় না, গান শোনে না, দশবার নেওয়াজ 

পড়ে 1--ভণও্ড !_-কেবল সম্াটুকে খুসী রাখ্বার ফন্দি। 

তাহবর। আপনিও তাই করুন না কেন? 

আকবর । তাহবর !--আমি রাজ্য ত্যাগ কণ্্তে প্রস্তুত আছি; 

সরা, নারী আর গান ত্যাগ কণ্র্তে প্রস্তুত নই | আমি আজীমের মত 

নীচ নই। দরাজ হাতে জীবন ব্যয় করি ।--যত নীচ, ভীরু, কৈতববাদী ! 
তাহবর। চুপ!-_সম্রাট্ আম্ছেন--নাথ| সামাল ! 

আকবর বিনাবাক্যে অলক্ষিতভাবে চলিয়া গেলেন। ওরংজীৰ 

ও দিলীর খ! প্রবেশ করিলেন । 

উরংজীব। কি! ছুর্গাদাস ঝালোর জয় করেছে? আর পুর- 

মগ্ডলে শ্ুবলদান থাও রোহিলাকে পরাস্ত করেছে? 

দিলীর। হ, জীহাপন। ।-_-আনবো আছে। দম্নাল সাহ1] মোগল 

সৈম্তাকে মালব থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে । এখন সে কাজিদের ধরে” শ্মশ্র- 

মুণ্ডন ক'চ্ছে; কোরাণ কৃপে নিক্ষেপ ক'চ্ছে? মস্জিদ সব ভূমিসাৎ কচ্ছে। 
ওরংঞগীব। কি! শেষেধন্মের উপর অত্যাচার! 

দিলীর। তারা এ জিনিবট। জান্তো না। সম্াটই পথ দেখিয়ে 

ছেন। সম্রাট হিন্দুর বেদ অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করেন নি? ব্রাহ্গণকে 

ধরে” কল্মা পড়ান নি? তীর্থ অপবিত্র করেন নি? দেবমন্দির বিচুড় 

করেন নি?--জনাব! কথা শুনুন! ফিন্টুবিদ্েষ পরিত্যাগ করুন, 

জীজীয়। কর রদ করুন। হিন্দু মুসলমান এক হোক। 
৯ 
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ওরংজীব। কথন না! আমি যত দিন জীবিত আছি, ততদিন 

মুসলমান মুসলমান, কাফের কাফের ।--দিলীর খা! দাক্ষিণাত্য ভ'তে 

মৌভামকে আস্তে লিখ্ছি। এবার সমস্ত মোগল সৈশ্/ নিয়ে মাড়বার 
আক্রমণ কণ্বব। দেখি কি হয়!--তাহবর খা! সত্বর হাজার সৈন্য নিয়ে 

মাড়বারের বিপক্ষে যাত্রা কর। আরো সৈম্ক আকবরের অধীনে 

পাঠাচ্ছি; আমি নিজে সসৈন্তে পিছে যাচ্ছি। দেখ-যদ্দি মাড়বার জয় 

কণ্তে পারো, এক সাম্াজ্যথণ্ড তোমায় দিব। যদি না পারো-- 

তোমার পুরস্কার লৌহশৃঙ্খল। [ প্রশ্থান। ] 
তাহবর। কি বলেন, থা সাহেব? 

দিলীর। আমি একবার দেখলাম ; তুমিও একবার দেখ। 

নো হন 

হ্িতীম্ পুস্ণ্য। 
পপ শা পু পাপ অপার 

স্থান-- দিল্লীর প্রাসাদের ' অন্তঃপুরস্থ প্রমোদ উদ্ভান। কাল-_ 

সায়াহু। সম্রাজ্ঞী গুলনেয়ার সেই উদ্যানে বিচরণ করিতেছিলেন। 

গুলনের়ার। কি দীর্ঘায়ত বলিষ্ঠ দেহ! কি উচ্চ প্রশস্ত ললাট! 

কি তীক্ষ দৃষ্টি! কি দৃঢ়নিবন্ধ বঙ্কিম ওষ্ঠযুগল!-_ন্ুন্দর পুরুষ এই 

ভূর্গাদাস! কিন্তু কি আশ্চর্য !--সে একবার আমার পানে গদগদভাবে 

চাছিল না? জগতে এই অতুলনীয় ব্ূপ সে বিম্মত হয়ে দেখিল 

না? এ চাহনির জ্যোতির ছটায় সে অন্ধ হয়ে গেলনা? আমার 

করম্পর্শের তাড়িত প্রবাহে সে মুচ্ছিত হয়ে পড়লো না? জগদীশ্বর ! 

তোমার জগতে এ রকম মানুষ আছে !- 

ণও 



ছর্গাদাস। 

গাইতে গাইতে রাজিয়ার গ্রবেশ। 

গীত। 

কেমনে কাটাবে! সারা রাতি রে, সে বিন! সই | 

_পলখ না হেরে যারে বাচিন। বাচিনা সই! 

রাখি' এ হদয়পুরে, যারে মনে হয় দুরে, 

তারে দূরে রাখি র'ব কেমনে--জানিন। সই। 

রাজিয়।। কি, ঠান্দি।- সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে। তুমি 
এখনও এ নির্জন উদ্ভানে একা ? 

গুলনেয়ার। একাই আমার ভালো লাগে । 

রাজিয়া । আগে ত লাগ্ৃতো৷ না!-ঠানদি! আজকাল তোমাকে 

এত চিন্তীকুল দেখি কেন ?--আগে ত এরকম ছিলে না? 

গুলনেয়ার। রাজির, তুই কখন ভালো! বেসেছিস্? 

রাজিয়া। ওম!, তা আর বাসিনি ! গ্রীম্মে আম আর বর্ষায় খিচুড়ি 
আমি খুব ভালো বাসি। তার পর উপরে এ পুষি মেনিটাকে যে কি 

ভালোই বাসি, ঠান্দি-_কেমন “মেউ মেউ মেউ” করে-যদিও সেট! 
জানিত কোন রাগরাগিণীর সঙ্গে মেলে না। 

গুলনেয়ার। হুর! হাব! মেয়ে! বলি কোন মানুষকে ভালো 

বেসেছিস্? 

রাজিয়া । মানুষ: বেসেছি বৈ কি--তোমায় ভালে বাসি, মাকে 

ভালে৷ বাসি,--আর একজনকে ভারি ভালে! বাম্তাম) সে মরে? 

গিয়েছে। 

গুলনেয়ার। কে সে? 

রাজিয়া । এ আমাদের বুড়ো বাঝুটি। কি রান্নাই রীধৃত, ঠান্দি ! 
শ৯ 



ছুর্গাদাম। 

যেন একেবারে স্থুরট মল্লার--বলিয়্ গান ধরিয়! দিল--“পিস্াক্কে 

কহিও বর্ষা খতু আই”-__এটা কিন্তু দেশ। মল্লীরেরই কাছাকাছি । 
গুলনেয়ার। তুই একটা গান গা, রাজিরা, আমি শুনি । 

রাজিয়।। [ সোলাসে ] শুন্বে ?__রোস, এম্রাজট। আনি । 

[ দৌড়িয়া প্রস্থান । 
গুলনেয়ার | বা হোক্, আমি আর একবার তা'কে চাই! তার 

দত্ত চূর্ণ কণ্ব। কি স্পদ্ধী' আমার সম্মুথে একজন পুরুধ সোজা হ*স্ে 
দাঁড়িয়ে চলে” যাবে? লালসায় জরজর হবে না? নতজানু হ'য়ে 

আমার কপাকটাক্ষ ভিক্ষা কণ্ষে না? 

রাজিয়ার প্রবেশ। 

রাজিয়া এম্রাজ লইয়া বসিয়া কহিল-_-“কি শুন্বে ?” 
গুলনেয়ার। কাল ছাদের উপর রাত্রে ষেটা গাচ্ছিলি। 
রাজিয়া । সেটা ?--সেট। ত এলাজে বাজাতে পার্ধোনা ! 

খুলেনেয়ার। বিনি এস্রাজেই গা” । 

রাজিয়! এম্্রাজ রাখিয়! উঠিয়া গান ধরিল। 

গান। 

সদর আমার গ্ে।পন করে' আর ত লে! সই রৈতে নারি। 
তরা গাঙে ঝড় উঠেছে খর থর কাঁপছে বাগি। 
ঢেউয়ে ঢেউয়ে নৃত্য তুলে ছাপিয়ে উঠে কুলে কুলে 
বাধ দিযে এ মত্ত তুফান আর কি ধরে" রাখতে পারি। 
সানের মানা শুনবে! না আর, মান আভনান আর কি সাজে, 
মানের তরী ভাসিয়ে দিযে, ঝাপ দেবে! এই তুফান মাঝে ; 
যাবে! তার তরঙ্গে চড়ি” দেখবে! গিয়ে কোথাক্স পড়ি; 
জীবন যখন ক'রেছি পণ, সরমের ধার আর কি ধারি' 

ণঃ 



দর্গাদাস। 

রাজিয়া! । এট হ+চ্ছে ছায়ানট-_ছায়া আর নট--পঞ্চম থেকে একে- 

বারে রেখাব [সুর করিয়া] ভারি সুন্দর! না? 

গুলনেয়ার। সত্যই ভর! গাঙে ঝড় উঠেছে! “বাধ দিনে এ মত্ত 

তুফান আর কি ধরে রাখতে পারি”? দরকার কি! ধরে" রাখতেই 

ব! যাবো কেন? ভালবাদার প্রবল উচ্ছ্বান এসে আমায় গ্রাস করুক ; 

আমায় ছেয়ে ফেলুক। উচ্ছঙ্খলেই আমার আনন্দ; বিরাটেই আমার 

উল্লাস। তবে এই ছুর্গাদানকে আমি চাই। যশোবস্তের রাণী আমার 

উপলক্ষ্য মাত্র। আমার লক্ষ্য দুগারদান। এরংজীব!- _নাড়বার আক্রমণ 

কর। এই দুর্গাদাসকে আমি চাই। 

| প্রস্থান। 

রাডিরা। কি রকম! ঠানদি কি বিড়ির বিড়ির »কৃতে ঝকৃতে 

চলে, গেল? এমন ছায়ানট বুঝলে ন! ।--এই বলিয়া রাজিয়া মুখে 

কূপাপ্রকাশক ধবনি করিয়! ছায়ানট ভীজিতে ভীঙ্িতে চলিয়া গেল। 

ত্ীক্ দুস্ঠা। 
৪৬3৬ ০০৬০৮--55৩ 

স্থান-_নাড়বার পর্বতশ্রেণী। কাল- প্রভাত । হূর্গাদাস ও ভীমসিংহ 
নুখোমুখিক্খাড়াইয়া। অদূরে গ্রামবাসিগণ কোলাহল করিতেছিল। 

দুর্গাদদাস। ভীনসিংহ ! সম্রাট সমস্ত মোগলসৈন্ত নিয়ে মাড়বার 

আক্রমণ করেছেন !_ এবার আমাদের জীবন মরণের সমস্তা । এবার 

রাজপুত জাতির হয় উচ্ছেদ, না হয় উত্বান,__বীর ! এই মহাসমরের 

জন্য প্রস্থত হও । 
শি 



ছর্গাদাস। 

ভীম। সেই জন্তই পিতা আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন । আমি 
এসেছি এই যুদ্ধে প্রাণ দিতে । 

ছুর্গাদাস। শিশোদীয় বীর! তোমার শোধ্য, তোমার স্বার্থত্যাগের 
কথা অবগত আছি। কিন্ত মেবার যুবরাজ! তুমি মহত আছে) 

তোমায় মহত্বর হ'তে হবে। তুমি বীর) কিন্ত এ যুদ্ধে তোমার বীর্যের 
শিখরে উঠতে ভবে। 

ভীম। নিশ্চিন্ত থাকুন, সেনাপতি । এ যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জন কণ্তে 
এসেছি--কর্তব্জ্ঞানে। সে কর্তবা নিজের প্রতি, পিতার প্রতি, 

রাজপুত জাতির প্রতি । সে কর্তবোর পথ হতে ভীমসিংহ স্থালিত হবে 

না। আমায় বিশ্বাস করুন। 

দুর্াদান। ভীমসিংহ ! আমরা তোমায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি। 

ভীম। মহারাণী কোথায়? 

দুর্গাদাস। তিনি সমস্ত মাড়বারে ;১নগরে, গ্রামে, অরণো, 

পর্ধতে । তিনি স্বয়ং সৈম্তসংগ্রহ ক'চ্ছেন--জাতিকে উত্তেজিত কচ্ছেন। 

মাড়বার যশোবন্তসিংহের মুহ্াতে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে পড়েছে! তাই মহারাণী 

ত্বয়ং মাড়বার জাতিকে একত্রিত ক'র্তে বেরিয়েছেন ! 

ভীম। আমি তার সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ কণ্্তে চাই। 

হুর্গাদাস। আজই সাক্ষাৎ হবে, কুমার! তিনি আজ প্রভাতেই 

এই গ্রামেই আম্বেন। আমি তার উদ্দেগ্তেই এসেছি। 

পমরদাসের প্রবেশ। 

ছর্গাদাস। সংবাদ পেয়েছো, দাদা ?-- 
সমর। হা, মোগলসেনাপতি তাহবর খা ৭৯,০০০ সৈন্য নিয়ে 

৪ 



ছুর্গাদাস। 

মাড়বার অভিমুখে আস্ছেন! কুমার আকবরের সঙ্গে আরো সৈন্ঠ 
পিছনে আস্ছে। 

তুর্গাদাস। আর সম্রাট? 

সমর। তিনি সসৈম্তে আজমীরে । তীর সঙ্গে লক্ষাধিক সৈন্ | 

ছুগার্দাস ভীমসিংহের দিকে চাহিক্নে। 

ভীম। রাঠোর সৈন্য কত, সেনাপতি ? 

তুর্গাদাস। ১৯৯**। আমাদের লক্ষাধিক চৈন্য ছিল; যশোবস্ত 

সিংহের মৃত্াতে ছত্রভঙ্গ হ,য়ে গিয়েছে-আ'নক সৈম্ট যুদ্ধ ছেড়ে ব্যবসা 

কি কৃষি ধবেছে। মহারাণী তাদেরই ডাকতে বেরিয়েছেন। দেখছে 

গ্রামবাসাদের? যেন জীবন নাই। কিন্ত এরাই উদত্তজিত হবে। 

মহারাণীর মুখে, বক্তৃতায়, উত্তেজনার একটা তাড়িত শক্ত আছে।-_ 

তিনি আজ যেন একটা ক স্বগীয় প্রেরণায় উদ্দী(পত ! তার কথায় 

আজ হম পাগরকে 9 +ষ করে, মেষকেও ক্ষেপিয়ে দেয়। 

ভীম। এ মভারাণী আস্ছেন ! 

দর্গাদান। হ", এ আস্ছেন। ভীম ! সরে দাড়াও । 

ভাম। সতাই ত1। এষে অপুর্ব, সেনাপতি! এত কখনও দেখি 

নহে! কি দানবদণলী মুক্তি! পৃষ্ঠে লুষ্ঠিত ঘন কৃষ্ণ কেশরাশি, চারি 

গাছ উদ্ভাঁদত কপোলে এসে প+ড়েছে ; চক্ষে কি দিবা জ্যোতি; ললাটে 

কি গর্ব; ওষ্টে কি বরাভয় প্রদ চান্ত !_ আর ভয় নাই, সেনাপতি । স্বয়ং 

ম! জন্মভূঃম মানবামুত্তি ধারণ করে এসেছেন। আর ভয় নাই! 

প্র্গাদাস ও ভীমসিংচের অন্তরালে অবস্থিতি, রাণী ও 

তৎপশ্চাতে গ্রামবানী দগের প্রবেশ 

গ্রামবাসিগণ। জয় রাণীমাইর জয়! 
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প্রথম গ্রামবাসী । মহারাণীকে জাম়গা! ছেড়ে দাও। 

দ্বিতীয় গ্রামবাপী। আমর! মহারাণীকে দেখ্তে পাচ্ছি না। 

বাণী একটি সন্িহিত উচ্চ প্রস্তরের উপর দ্াড়াইয়া কহিলেন, 

“গামবামিগণ _ সৈনিকগণ-- পুত্রগণ 1” | 

ভতীয় গ্রামবাসী । আমরা শুস্তে পাচ্ছি না। আমরা শুস্তে পাচ্ছি না। 
রাণী। শুন্তে পাবে। স্তব্ধ হও। 

চতুর্থ গ্রামবাসী । স্তব্ধ হও। স্থির হও। 

রাণী। শোন, আমি আজ এখানে এসেছি কেন__-শোন-_ 

পঞ্চম গ্রামবাপা । আহ! তোমরা স্থির হও না-_শুস্তে দাও। 

ব্াণী। আগে আমার পরিচয় দেই। শোন-_-আমি কে। 

বষ্ঠ গ্রামবাসী । এই চুপ কর! শুন্তে পাচ্ছি না। 

রাণী। মাড়বারবাপীগণ! আমি যশোবস্তের রাণী। সম্রাট 

ুরংজীবের কৌশলে হিন্দুকুশের পরপ্রান্তে আফগানিস্থানের তুষার 

মধ্যে আমার স্বামী_তোমাদের রাজা যশোবস্তের মৃত্যু হয়। আমার 

জ্োষ্ঠ পুত্র- তোমাদের যুবরাজ পৃর্থীসিংহ ওরংজীবের কৌশলে বিষ- 
প্রয়োগে প্রাণত্যাগ করে । আমার কনিষ্ঠপুল্র-তোমাদের বর্তঘান কুমার 

'অজিতসিংহ ওরংজীবের গ্রাস হ'তে দুরে নিভৃতে রক্ষিত। আর আমি 

--তোমাদের রাণী আজ পথের ভিখাবিণী ! 

গ্রামধামিগণ কোলাহল করিতে লাগিল । 

সপ্তম গ্রাঞ্গবানী। তা আমর! কি কণ্ব? 

অষ্টম গ্রামবাসী । আমাদের ক্ষমতা কি? 

নবম গ্রামবাসী । সম্রাটের এ সব অত্যাচারের কিন্তু একট! প্রতিকার 

কর! উচিত । 

১১ 



হর্গাদাস। 

দশম গ্রামবাসী । আমাদের ত রাণী বটে! আমরা কণ্ব ন!ত 

কে ক্বে? 

রাণী। শোন গ্রামবাসিগণ- আমি কিন্তু আজ নিজের ছঃখ 

নানাতেই তোমাদের কাছে আমিনি। আমি এসেছি আজ--আমাদের 

সুন্দর মাড়বারের জন্য তোমাদের সাহাব্য ভিক্ষা কণ্তে ! সম্রাট লক্ষাধিক 

সৈম্ত নিয়ে মাড়বার আক্রমণ ক'র্তে আস্ছেন। তোমরা মাড়বারের 

সম্তান ; তোমর1 রাজপুত ) তোমরা! বীর। তোমরা কি নিশ্চিন্ত, 

উদ্দাসীন ভাবে দীড়িয়ে তোমাদের জন্মভূমি পরপদদ্লিত, নিশ্পেষিত 

বিধ্বস্ত হতে দেখবে? 

একাদশ গ্রামবাসী । লক্ষাধিক সৈম্ত 1 হায় হতভাগ্য মাড়বার । 

দ্বাদশ গ্রামবাসী | সেনাপতি ঝালোর আক্রমণ না ক্লে এটা 

হতো! না। 

অয়োদশ গ্রামবাসী | হা। কেন সুপ্ত ব্যাদ্রকে জাগিয়ে হোল £ 

চতুদ্দশ গ্রামবানী। লক্ষ নোগলসৈন্তদের সঙ্গে বুদ্ধ করা হীনবশ্া 

সাড়বারের পক্ষে সম্ভব নহে। 

পঞ্চদশ গ্রামবাসী । কিছুতেই নয়। 

রাণী। সম্ভব নয়? সম্ভব নয়? তবে তোনাদের দূর করে' দলিত 

করে মোগল এই তোমাদের স্বর্তভূমি অধিকার ক্বে, তাই ভোমর। 

নির্বিকার ভাবে দাড়িয়ে দেখবে? হা ধিক! এত তরল কোমল যে 

জল, তাকে স্থানচ্যুত কণ্্ডে গেলে, দেও বাধা দেয়। আন তোমরা 

নীরবে নিশ্চে্ট ভাবে নিজের দেশকে অন্তের হাতে সপে দেবে? হিন্দু 

তোমরা! রাজপুত তোমর1 ! ক্ষভ্রিয় তোমরা !1--সম্তভব নয়? 

বশোবন্ত সিংহ জীবিত থাকৃলে তার সন্মুথে এ কথা বল্তে সাহস কপ্ডে 
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না। তার জন্ত সকলে প্রাণ দিতে তোমরা প্রস্তত ছিলে। যশোবস্ত 

সিংনের এক চাহনিতে তোমাদের রক্ত উষ্ণ হোত, তার একটি কথাতে 

দশসহস্র তরবারি পিধান হ'তে বেরিয়ে আমতা ; তাকে অশ্বারূঢ় 

দেখলেই তোমাদের মিলিত জয়ধ্বনি আকাশ' ধ্বনত কার্ত। 'আমি 

নারী! আমি তার বিধবা পত্রী। আমি আজ পথের ভিখারিণী। 

আমার কথা গুন্বে কেন? আমি ত আর তোমাদের রাণী নই ! 

গ্রামবাসিগণ। আপনি আমাদের মহারাণী। আপনার কথা শুনবো । 

রাণী। শুন্বে যদি, তবে তোমাদের গ্রাম, কুটার ছেড়ে চলে; 
এসো । তরবারি লও । ওঠ, এই ওুঁদাপীন্ত পরিতাগ কর। একবার 

দৃঢ়পণ করে? ওঠো! ওঠো, যেমন তুরীশবে শ্তপ্ধ সিংহ জেগে ওঠে 

ওঠো-যেমন ডমরুধ্বনি শুনে সর্প ফণা বিস্তার করে? ওঠে; ওঠো-_ 

যেমন বজধবনি শুনে পব্বতের কন্দরে কন্দরে প্রতিধ্বনি জেগে ওঠে ; 

যেন ঝঞ্জার নিষ্পেষণে সমুদ্রের তরগ্গকল্লোল ওঠে । ওঠো ! রাজস্থান 

জানুক, ওরংজীব জানুক যে, তোমাদের শোধ্য সুপ্ত ছিল মাত্র, 

লুপ্ত হয় নাই। 

গ্রামবাসিগণ। মহারাণী, আমরা যাবো । কিন্তু এ যুদ্ধে জয়াশা 

নাই। মৃত্যুই সার হবে। 

রাণী। শৃত্া! গ্রামবাসিগণ,_ মৃত্তা কি একদিন আস্বে না? সে 

যখন, বিছানায় এসে তোমার টুটি চেপে ধব্বে, সে বড় মুথমৃত্যু নয়। 

কিন্তু স্বেচ্ছায়, দেশের জন্ত, পরের জন্য. কর্ত'বার জন্ত মৃত্াই স্ুথমৃত্যু ৷ 

গ্রামবাসিগণ । আমরা যাবো, মহ প্রাণী! যেখ'নে আপনি নিয়ে 

বান, আমরা যাবো । 

বাণী। এই ত তোমাদের যোগ্য কথা! শোন--মামি কাউকে 
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তা”র ইচ্ছার বিরুদ্ধে ডাকৃছিনা! যদি কারো মাতৃভূমির প্রতি টান 
থাকে, যদি কারো স্বধন্মের প্রতি সম্মানের জ্ঞান থাকে, যর্দি কেউ 

স্বাধীনতার জন্য প্রাণ উৎসর্গ কণ্ত্ে প্রস্তত থাকো--সে এসো! সে 

একাই একশ! ক্ষীণসংকল্প, দ্বিধাসন্দিগ্ধ বাক্তিকে আমি চাই না! 

একাগ্র দৃঢ় স্থির প্রতিজ্ঞ ব্যক্তিকে আমি চাই। ছুই পথ আছে, বেছে 
নাও।-_-একদ্িকে বিলাস, আমোদ, আরাম, আর উপভোগ ; আর 

একদিকে শ্রম, অনাহাঁর, দারিদ্রা, ও দুঃখ! একদিকে সংসার, গুহ ও 

শান্তি; আর একদিকে সমরক্ষেত্র, ক্ষত ও মৃত্যু। একদিকে নিজের 

স্থ; আর একদিকে দেশের প্রতি কর্তবা ;- বেছে নাও । 

সকলে । আমর! কর্তব্য বেছে নিলান। 

রাণী। উত্তম! তবে আন সব রাঠোর মিলিত হও! তুচ্ছ 

বিসংবাদ এই মহাব্রতের অগ্রিকুণ্ডে নিক্ষেপ কর। একবার সকলে এক 

হ'য়ে জন্মভূমিকে প্রাণ ভরে ডাক “মাইজিকি জয়” । 

সকলে। মাইজিকি জর !-- 

চভুখ পুশু। 

_-)*৯ 
স্থান__যুদ্ধক্ষেত্রে রাজিয়ার শিবির । কাল--রাত্রি। বৃষ্টি, ঝটিকা, 

বিছ্যুৎ ও বন্্র। রাজিয়া গাহিতেছিলেন__ 

ঘন ঘোর মেঘ আই” ঘের গঞগ্গন, 

বহে শীকরশ্রিদ্ধ'চ্ছ'দিত পৰন, 

নামে গভীর মন্ত্রে, গরু গুরু গরজন। 
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ছুটি; উন্মাদিনী ঝঞক1, এসে 

বিশ্বতলে পড়ে-_লুষঠিত কেশে 
মুখে হা হা ম্বণ। 

পিঙ্গল দামিনী মুহুমুু চমকে 

ধাধি নয়ন--কড় কড় কড়কে 

বনু সঘন। 

রাজিয়া । উঃ! .বাপ্রে! কি কোল!হুল! সৈন্তদের চীতৎকার। 

কামানের গঞ্জন! রণবাগ্ের ধ্বনি !--হঠাৎ একি! কাণ ঝালা 

পালা করে? দিলে! মানুষগুলে! সঙ্গীতশান্ত্র কখন চর্চা করেছে বলে” 

বোধ হয় না--উঃ1 [ কর্ণে হস্তপ্রদান ] 

আকবরের প্রবেশ। 

রাজিয়া। কে? বাবা? 

আকবর । | হা, রাজিয়া ! 

রাজিয়া । এঃ! আপাদমস্তক ভিজে গিয়েছে যে, বাবা! বাহিরে 

এসবকি? এত কোলাহল? 

আকবর। যুদ্ধ হ'চ্ছে। রাজপুত মোগলশিবির আক্রমণ কঃরেছে। 

রাজিয়।। তান হয় করেছে! কিন্তু এত বেসুরো চেঁচায় কেন? 

আকবর! বেস্থরো কি ব্ল্ছিস্্, রাজিয়া! ব্যাপার শুরুন্ধর 
_-উঠ! কি রাশি রাশি মৃত্যু! 

রাজিয়া । তা বেশ বুঝ্ছি। কিন্তু চেঁচায় কেন? 

আকবর । কি বল্ছিস্, রাজিয়া_-এ সাক্ষাৎ মৃত্যু! মুভ্ুকে 

এত কাছাকাছি কখন দেখিনি 1।--উঃ--বাইরে কত লোক মচ্ছে 

জানিন্? 
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রাজিয়া । মচ্ছে! তাই পালিয়ে এসেছে! বাবা। ভয় কচ্ছে? 
ভয় কি বাবা 1-- 

আকবর। হয় ত আমাকে আর তোকেও আজ মর্ডে হবে। 

রাজিয়া । যদি মর্ডেই হয় তগাইতে গাইতে মর্ধো! তীরাপহত 

লষ্করীর মত গাইতে গাইতে নেমে যাবো ! 

আকবর। ও কি! বারবার বাজপুভের জয়ধ্বনি !_-উ আরো 

নিকটে! 

নেপথ্যে । জর মহারাণীর জয়! 

তাহবরের (প্রবেশ । 

তাহবর। যুবরাজ ! পালান পালান। 

আকবর। কেন তাহবর খা? 

তাহবর। আমাদের পরাজয় ত'য়েছে। 

আকবর। আমাদের সৈন্তের কি ক'চ্ছে।_-সব মরে? গিয়েছে 1 

তাহবর। না, সব মরেনি। তারা এ রকম অবস্থায় বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি 

যা করে" থাকে-তাই কণচ্ছে)_-শতক্রকে “পশ্চাছাগ দেখহ” করে? 

ছুটেছে। 

রাঁজিয়।। পালাচ্ছে! সেকি! পালাচ্ছে কেন? সেনাপতি ! 

রাঁজপুতের হাতে পরাজয় মেনে পালাতে লজ্জা হচ্ছে না! 

তাহবর। তাদের আবার লজ্জা কি! তারা ত স্ত্রীলোক নয়। 

--পালান সাহঙগাদা, এখনও সময় আছে । 

রাজিয়া । আমি পালাবো না। পালাবো কেন? না হয় মর্বো। 

বাবা! তুমি মোগল হয়ে কোন্ মুখে পালাবে? 
৬ ৮৯ 
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তাহবর | যে মুখে বুদ্ধ হচ্ছে, তারই ঠিক উদ্টো মুখে। পালাতে 
হয় আবার কোন্ মুখে? 

রাজিয়া । আনি পালাবো না। 

তাহবর। তা আপনি বদি না পালান, আমরাই পালাই । আপনি 

স্ত্রীলোক-__একটু লঙ্জ! হচ্ছে হয় ত, আমাদের সে বিবয়ে লজ্জা! নাই।-_ 

কি বলেন সাহজাদ] ! 

আকবর। উঃ! কি ভীষণ রাশ্রি। কি হাহাকার! কি হত্যা? 

বাহিরে । পপালাও, পালা”! “জয় রাণার জয়” “হর হর” 

ইত্যাদি । 

রাজিয়া। উঃ কি কোলাহল! 

তাহবর। কি ভাবৃছেন যুবরাজ! চলে” আম্ুন! আপনি দেখুছি 

স্নীলোকেরও অধম ! 

আকবর। উঃকি হত্যা! এত হত্যা আমি কথন দেখিনি । 

তাহবর। তা খাড়া হয়ে থাকলে কি হবে ।-_-এ-_এ-_- শিবিরের 

ছুয়োরে--এই দিকের দরোজ! দিয়ে--এ শক্র”-বলিয়া তাহবর পলায়ন 
করলেন। 

আকবর । চলে” আর বাজরা !_আনরাঁও পালাই । 

রাজিয়া । বাব! 

আকবর। কথা ক”্স্নে, এই দিকু দিয়ে-এই দিক্ দিয়ে আয় 

ঝল্ছি।”-_আকবর রাপ্রিয়াকে টানিয়া লইয়া নি্ত্রান্ত হইলেন। 

তৎপরক্ষণেই ছুইজন রাজপুত সেনানীর প্রবেশ। 

১ম সেনানী। কেউ নাই--পালিয়েছে। কোন্ দিকে পালালো ! 
২য় সেনানী। এই দিক্ দিয়ে_ 
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তাহারা চলিয়া গেল। সমরদাম ও আরে রাজপুত সৈম্ত প্রবেশ 
করিল। 

সমর ॥ বল-_-ভগবান্ একলিঙের জয়। 

সকলে । জয় ভগবান! জনন একলিঙ্গের জয়। 

সমর । ভীমসিংহ কোথায়? 

১ম সৈনিক । তাকে দেখছি না। 

সমর । যাও, অন্বেষণ কর। 

[ স্মর ভিন্ন সকলের প্রস্থান । 

সমর। উঃকিরাত্রি! কিযুদ্ধ! কি স্ত,পীভূত হত্যা ! 

স্পবিস্ন দুশ্য। 

০5০০ 

স্থান-মেবারের এক গিরিছুর্গ। তুদদতীরে ছইটি প্রশ্তর-নিম্মিত 

বেদী। কাল--জ্যোত্শ্রা-রাত্রি। কমলা বেদীতে বসিয়া একা(িনী 
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একি ঞ্ট্যোতসাগর্বিবিত শর্ধবরী ; একি পাঁঙুর তারাপুঞ্জ ; 

একি হুন্দর নীরব মেদিনী ; একি শীরব নিভভ নিকুঞ্জ; 

বসে" আছি পাতি” মম অঞ্চল; অভি শঙ্কিত কম্পিত চঞ্চল। 

এস হে প্রিয় হে (চরবাঞ্িত !-_মম প্রাণ অধীর, প্রবোধ ন। মানে । 

জর়সিংহ গানের মধ্যে সে স্থানে উপস্থিত হইয়া! সে গীত শুনিতে- 

ছিলেন। 

কমলা । কে !--91! তুমি! 

জয়। হাআনি। 

কমলা! । কতক্ষণ এসেছে! ? 

জয়। অনেকক্ষণ । 

কমলা । এতক্ষণ কি কশচ্ছিলে ? 

জয়। শুন্ছিলাম। 

কমলা । কি? 

জয্প। বীণার ধ্বনির সঙ্গে মৃদ্ন্গ !__কি শুনছিলাম? কি শুন্ছিশীম, 
তা ঠিক জানি না! কিন্তু যা শুন্ছিলাম, ত1 পূর্বে কখন শুনি নাই। 

কমলা । বুঝেছি। তুমি আমার গান শুন্ছিলে। 

জয়সিংহ। হবে। আমি ত এতক্ষণ এ রাজ্যে ছিলাম নাঁ। 

ত্বপ্নরাজ্যে ছিলাম । কিন্তু শুন্ছিলীম কি?-- না দেখছিলাম ? দেখ্- 
ছিলাম বুঝি, যে, কতকগুলি সুন্দর কিশোর স্বর শুত্রপক্ষ বিস্তার করে? 

আকাশে বিচরণ ক'চ্ছে'। শেষে সে ম্বরগুলি আরো! গাঢ় হয়ে আরো 
গদগদ হ'য়ে আরে! উজ্জল হ,য়ে একটি একটি নক্ষত্রে বিলীন হয়ে গেল! 

কমলা । না! তুমি এত বেশী সংস্কৃত ঝলে যে, তার অর্থ বোঝা 

আমার অপাধ্য। সোজা প্রচলিত ভাষায় বল-_বুঝ্তে পারি। 
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জয়। কমলা! তুমিযাঁ গাইলে, প্রাণ থেকে গাইলে কি? না 

একট যা মনে এলো তাই গ্রাইলে? 

কমলা । কি বোধ হয়? 

জয়। জানি না। তবে মাঝে মাঝে মনে হয়, তুমি কোন 

যাছুকরী, আমাকে যান ক'রেছো। 

কমলা । যাদু করার দরকার নেই। তুমি নিজেই যাদু আছে! । 

জয়। আমি যে নিজ্জীব, নিস্তেজ, অবশ্বণ্য হয়ে গিয়েছি ।__একি 

ভালবাসা ? না ফোহ? 

কদলা । যাই বল, ফল ত দাড়াচ্ছে এক। তুমি ত এই ক'ড়ে 

আন্ুলের চারিদিকে ঘুচ্ছে1। 

ভয়। এ যদি ভালবাসা ভয়, ত এ ত বড় ভয়ানক ! 

কমলা | ভয়ানক নাকি? 

জর। ভয়ানক নর? বে ভালোবাসা সব উৎসাহ তেজ লুপ্ত 

করে, বে ভালোবাসা মানুষকে অজ্ঞানঞায় করে দেয়, ভার চক্ষু হতে 

বিশ্বনিথিলকে নির্বাসিত করে) যাতে মানুষ মনুষ্যত্ব হারায়--সে বড় 

ভয়ানক অবস্থা । 

কমলা । তাও ত বটে! এ ত বড় ভয়ানক! রোগ শক্ত । 

চিকিৎসা করা দরকার । বড়বানীকে ডাকবো নাকি? সেই এক! 

তোমার এ রোগ সারাতে পারে। কেমন ছটো স্তাকা কথা বগে। 

সেদিন তোমায় যুদ্ধে পাঠিয়েছিল। ডাঁকৃবো ? 

জয় । না কমলা! এ রোগ তার চিকিৎসার ৪ অসাধ্য হ/য়েছে। 

আর কেউ সারাতে পারে না। শোন কমলা-মাডবারের সঙ্গে 

সযাটু ওরংজীবের যুদ্ধ বেধেছে । পিতা আমায় সেদিন ডেকে পাঠা- 

৮৫ 



দর্গাদাস। 

লেন। আমি উপস্থিত হ'লে ঝল্েন-_“্যাও পুত্র! ছ্র্গাাসের সাভাযো 

যাও” | আনি মাথা হেট করে” রৈলাম। তিনি বল্লপেন-ণ্কি জয়সিং। 

নীরব রৈলে যে?” আমি মাথা হেট করে? রৈলাম। পরে বল্লেন-__ 

“বুঝেছি, আচ্ছা অস্তঃপুরে যাও; আমি ভীমপিংহকে পাঠাচ্ছি।” মাথা 

হেট করে' চলে" এলাম । পরে সরস্বতী এসে ভঙসনা ক'লে । কথ! 

কৈলাম না। মনে ধিক্কার হল ।--আমায় একি ক'লে কমলা ! আমাকে 

কি মোহে আচ্ছন্ন করেছে! ! কি নেশায় বিভোর করে” রেখেছো ! 

কমলা । আমি কিন্তু তোমার কিছু খাওয়াই নি টাওয়াই নি।-_- 

দোহাই ধরব ।-_শেষে যে আমা দূষ্বে, তা হবে না। 

জয়। না কমলা, আমি তোমার দোষ দিচ্ছি না।-- একদিন 

জিজ্ঞাসা ক'রেছিলাম “রূপ কি সুরা! এখন দেখছি যে দূপ-_ 

কমলা । আফিং! আমিও সে দিন বলেছিলাম, তুনি বিশ্বাস 

কর্পে না। 

জয়। কমলা, আমি তোমায় ভালোবাসি । 

কমলা । সে ত অনেকবার ঝলেছে।। 

জয়। বলে” তৃপ্তি হয় নাই। আবার ঝ্ল্ছি_ভালোবাসি। ঝ্ল্তে 

বড় ভালো লাগে। 

কমলা । তবে যত খুসী বল।--তাঁ মুখে যতই বল, আমি জানি 

কাজের বেলার ভুমি বড়রাণীগত প্রাণ। 

জয়। আমি! 

কমলা । নম্ন ত কি আমি!_-.আমি তোমার মুখের ভালোবাসা 

পেয়েছি মাত্র । কিন্তু কাজ গুছিয়ে নিয়েছে বড় রাণী। 

জয়। কিসে? 
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কমল! । বলে” দরকার কি! [ সাভিমানে প্রস্থান । 

জয়। শোন কমলা !-_না। এ নারীর ক্ষণিক অভিমান মাত্র ! 

এই বৃষ্টি আর এই রৌদ্রে কি অপূর্ব জাতিই তৈয়ের করেছিলে পরদেশ! 
সরস্বতীর প্রবেশ। 

সরম্বতী। নাথ! 

জয়। জরস্বতী। 

সরস্বতী । মাড়বারে মোগল 'ও রাজপুতের মধ্যে যুদ্ধের পরিণাম 
নেছো? 

জয়। না। 

সরস্বতী । শুস্তে চাও? অবকাশ আছে? 

তয় । বল শুনি। 

সর। সনরে মাড়বার জয়ী হয়েছে । কিন্ব-_ 

জয়। কিন্তু? 

সরম্বতী। কিন্তু তোমার ভাই আর নাই । 

জয়। কে ভীমসিংহ ? 

সরম্বতী। হা। তিনি এুদ্ধে মাড়বার রক্ষার জন্য প্রাণ বিসঙ্জন 

'দয়েছেন 1” - বলিতে বলিতে সরস্বতীর ক রুদ্ধ হইল । 

জয়। মহত উদার বীরোত্তম ভাই! তুমি অক্ষর স্ব লাভ করেছে৷ । 

সরস্বতী । আর তুমি? 

জয়। বুঝি নরক ! 

সরন্বতী। হায় নাথ! [ প্রস্থান। 

জয়। সরম্বতী! আমায় দ্বণা কোরোনা । আমি অক্ষম !-আমি 

অক্ষম !-_এই যে পিতা! আস্ছেন। সঙ্গে মাড়বার-মহিষী ও সনরদাস। 
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আমি কৃপের ভেক, কৃপের মধ্যে যাই। আমি পিতার অবজ্ঞাকরুণ 
দৃষ্টি সৈতে পাব্বো না । [ প্রস্থান । 

রাজনিংহ, মাহারাণী ও সমরদাসের প্রবেশ। 

রাজসিংহ। এইখানে বোসে! রাণী ! ঘরে অসহা রকম উত্তাপ! এই 

জ্যোতস।লোকে বোসো।__এই স্থান ভীমসিংহের বড় প্রিযস্থান ছিল। 
সে এখানে এসে এ নীল সরোবরের দিকে চেয়ে সমস্ত প্রভাত 

কাটিয়ে দ্রিত। 

সকলে বেদীর উপরে উপবেশন করিলেন । 

রাণী। রাণা! ভীমসিংহের শৌর্যকাহিনী ইতিহাসের পষ্ঠার 

স্বাক্ষরে লিখে রাথ্বার জিনিষ । 

রাজসিংভ। আনি তাকে হারিইছি--চিরদিনের মত হারিইছি ! 
রাণী। রাণা! যুদ্ধে মরার চেয়ে ক্ষত্রিয়ের আর অধিক গৌরবের 

মৃত্যু কিআছে। ভীমপসিংহ যদি আমার পুত্র হোত, তা” হ'লে তার 

অন্তরূপ মৃত্যু আমি কামনা ক'ত্তাম না। 

রাজসিংহ । তুমি সত্য কথা ঝলেছ নহারাণী।- বল সমরদাঁস! 

ভীমসিংহ কিরূপ বুদ্ধ কলে! 
সমর। সে রকম বুদ্ধ আজ পর্যন্ত কেহ করে নাই রাণা! শুন্ুন-_ 

সে রাত্রি বোর অন্ধকার, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, মুষলধারে বুষ্টি পণড়ছিল। 

এরূপ ঘন অন্ধকার যে, সেরূপ অন্ধকার বুঝি আর কখন হয় নাই। 

কেবল মুহুমুছ আকাশব্যাপী বিছ্যচ্ছটার পিঙ্গল দাপ্তি সেই অন্ধকারকে 

দীর্ণ কশচ্ছল। আর মুহুদু্ু বদ্রধবনি সে ভীষণ রাত্রিকে আরো ভীষণ 
করে? তুলেছিল। উঃ--কি নেরাত্র! 

রাণী। তারপর? 
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রাজপিংহ । [ উদ্ত্রাস্ত ভাবে ] এ রকম রাত্রি !--এ রকম রাত্রি! 

সমর। এ হেন রাত্রিকালে আপনার পুত্র আমাদের পুনঃ পুনঃ 

নিষেধ সত্বেও দশ সহত্র মেবার সৈম্ত নিয়ে মোগলশিবির আক্রমণ 

ক'লে--মোগলসৈন্য লক্ষাধিক ভবে! 

রাজসিংহ। [উদ্ভ্রান্ত ভাবে] আমি তাকে নির্বাসিত ক'রেছিলাম-_ 
হাকে নির্বাসিত করেছিলাম । 

রাণী। ধন্য শিশোধীয় কুমার! তারপর ? 

সমর। তাঁর পর একটা প্রকাণ্ড কল্লোল-_সেই বজ্ধবনি ছাপিয়ে 
উঠে আমাদের কাঁনানের বিরাট গজ্জন। আর সেই নৈশ বুষ্টিধারা 

ছাপিরে শত্রসৈন্তের আর্তধবনি ! 
রাজ। [ উদ্ত্রাস্তভাবে [ আমি নিজের দোষে তাকে হারিয়েছি ।-- 

রাণী । তারপর ? 

সমর। তখন আনি দশ সহক্র রাঠোর সৈম্ত নিয়ে ভীমসিংহের 

সাহাব্যার্থে গেলাম ॥। গিরে দেখ্লাম-সেই বিছ্বাতের আলোকে কি 

দত দেখলাম রাণা--তা জীবনে ভূল্তে পার্কোন। ! 

রাঁজসিংহ। [ উদ্ত্রান্তভাবে]সে দিন সে ব্লেছিল-_পুত্র সেদিন 

বলেছিল-_বে, যুদ্ধে প্রাণ দিতে যাচ্ছি। 

বাণী। বল সমর !__ 

সমর । মহারানী। বিদ্তের আলোকে দেখলাম বে, শক্রসৈন্ত বন্দুক 

তরবারি অল্প নিযে ফিরে দাড়িরেছে । ভীমসিংহের সৈম্ত একটা বিশ্বগ্রাসী 

প্রলয়োচ্ছাসের মত তার উপর গিয়ে পণ্ড়লো। অমনি বিপক্ষপক্ষের 

বন্দুক আর কামান অগ্রি উদগীরণ কল”! কি সেবুদ্ধ!__যে জ্বালামুখীর 
উদগারিত গৈরিক জালার সঙ্গে ঘুণীঝঞ্ধার যুদ্ধ ! 
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রাণী। ধন্ ভীমসিং!-_-তারপর ? 

রাজসিংহ। [ উদ্ভ্রান্তভাবে ] অভিমান করে” চলে” গেছে? 
পিতার প্রতি পুত্র অভিমান করে? চলে” গিয়েছে ! 

সমর । ভীমসিংহকে বিদ্যতের আলোকে তখন দেখতে পেলাম) 

ঈন্মত্তের স্যায়-_মৃত্তিমান্ প্রলয়ের স্তায়। যেখানে শত্রসংখ্যা অধিক, 

সেখানে ভীমসিংহ ! তার দশসহত্র সৈম্ত দশলক্ষ বোধ হতে লাগলো-_ 

একা ভীমসিংহ একত্রে দশ জায়গার দশজন, সৈম্াধাক্ষের কাজ 

কগর্তে লাগলো । 

রাণী। ভীমসিংহ ! ভীমসিংহ ! তুমি যদি আমার পুত্র হতে ৷ 

রাজসিংহ ' [ দীর্ঘনিশ্বাস সহকারে ] অভিমান করেঃ চলে গিয়েছে! 

রাণী। তার পর? 

সমর। এই সময় রাঠোর সৈম্ভ মেবার সৈন্যের সাহায্যে এসে 

উপস্থিত হ'লো। তাদের আসা মাত্রই শক্রসৈম্ত ছত্রভঙ্গ হয়ে উদ্ধশ্বাসে 
পালালো । আমরা তাদের বহুদূর তাড়িয়ে নিয়ে গেলাম! 

রাণী। তার পর? 

নমর । শিবিরে ফিরে এলাম, ভীমসিংহকে দেখতে পেলাম ন1! 

পরদন প্রাতঃকালে তার মৃতদেহ যুদ্ধক্ষেত্রে দেখতে পেলাম । 

রাণী। রাণা। আপনার পুত্র আজ স্বদেশ রক্ষা করেছে। 

রাজসিংহ । ভীমসিং! ভীমসিং! পুত্র- পুত্র!” বাণ! মুচ্ছিত 

হইলেন। 

পট পরিবর্তন । 
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অষঠ দুস্থ । 

স্থান_ মোগলশিবির। কাল-দ্বিপ্রহর দিবা !-_-সম্াট-পুত্র আকবর 

ও মোগল সেনাপতি তাহবর খ1। 

আকবর। কি বল তাহবর খা! এবুদ্ধে আমরা সম্পূর্ণ পরাজিত 
তয়েছি। 

তাহবর। সম্পূর্ণ! সে বিষয়ে কোনই তুল নেই। 

আকবর । কি বীরত্ব এই রাজপুত জাতির! কামানের গোলাকে 

বন্ধুর মত আহ্বান করে, তরবারিকে প্রেয়সীর মত আলিঙ্গন করে! 

তাহবর। কিন্তু তাদের তরবারিগুলো ঠিক প্রেয়সীর মত এসে যে 

আমাদের আলিঙ্গন করে, তা ঠিক ব্ল্তে পারি না সাহজাদা ! 

বরং অনেকটা! বারাঙ্গনার মত ফস্ করে” দেখতে না দেখতে কগুদেশে 
এত শীঘ্র এসে পড়ে যে, বেশ একট! উদ্দেপ্ত টের পাওয়া যায় । 

আকবর । কি জাভ্!1--সাহসী বজের মত; স্বচ্ছ আকাশের 

মত; উদার সমুদ্রের মত ;-কি জাত্! 

তাহবর। জাত্ ত বেশ! কিন্তু এ একটা দোব সাহজাদা !__ 

ফুর্তি দেয় না। বড় বেশী ধাকরে, এসে পড়ে। দেখুন সাভজাদা, 

কাল রাতে শিবিরের মধ্যে নিশ্চিন্তভাবে শুয়ে রৈচি। বাহিরে 

বিপর্যায় ঝড় বুষ্টি! কোন ভদ্রলোক সে সময় ঘর থেকে বেরোয় না। 
এই রাজপুত জাত্টা তা মান্লে না! এ অন্ধকার ঝড়বুষ্টি ফুঁড়ে ধা 
করে” আমাদের শিবিরে এসে পড়লো --বন্দুক, বর্ষা না নিয়ে এলে হয় ত 

ভাব্তাম--বুঝি তামাসা কণচ্ছে। 
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আকবর। সৌভানাল্লা। কি জাকালে! রকম আক্রদণই কণ্লে। 
তাহবর। আর আমাদের সৈম্তগুলো কি জাকালো ব্রকমই 

পালালে। সোভানাল্ল।! এমনি উল্টো দিকে দৌড়লো যে, এ অন্ধকারে 

হোছট খেয়ে পড়লো না, এই আশ্চর্য্য ! 

আকরর। কিন্তু এ পরাজয়ের কথা শুনে পিতা কি ঝ'ল্বেন ? 

তাহবর। তা ঠিক জানিনা । তবে বে সন্দেশ খেতে দেবেন না, 

সেটা নিশ্চিত। আমাকে ত আস্বার আগে বেশ পাঞ্জল বিশুদ্ধ উদ্দতে 

বলে” দিয়েছেন যে, আমি যদি এ যুদ্ধে হেরে আসি, ত আনার ছুই ভাতে 
দ্ুগাছ লোহার বালা পরিয়ে দেবেন ; শাড়ী পরাবেন কি না, সেটা ঠিক 

করে" বলেন নি। তবে আমায় নাচতে হবে না বোধ হয় ! 

আকবর । এখন উপায়? রাজপুতদের সঙ্গে বুদ্ধ করে' জনের 

আশা ত নাই। 

তাহবর। তা নাই। আর ও জাতের সঙ্গে বুদ্ধ করাটার আমার 
আপত্তি আছে। 

আকফবর। কি? 

তাভবর। ওর] যুদ্ধ জানে না। সেদিন দেখলেন ত মেবারে? 

না খেতে দিয়ে মাব্বার ফন্দি বের কর্পে। এ কোন্ শান্ত্রে লেখে ? 
তারপর এখানে যুদ্ধ হবার পুর্বে এসে আক্রমণ ক্লে ।--কেউ শুনেছে! 

আরে বুদ্ধ ক্ব্ব ত বুদ্ধ কর্। তরোয়াল নে। দুবার এগো, হবার 

পেছো; দুটো চক্র দে; বোল ছাড়। না, ধা করে" এসে একধার 

থেকে কাটতে সুরু ক্লে! যেন বেটারা মাথাগুলো বেওরারিশি 
মাল পেয়েছে । 

আকবদু। ন| তাহবর খা! আমি এ জাত্টাকে যতই দেখছি, 
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ততই মুগ্ধ হচ্ছি।_-এদের সাহায্য পেলে আমি পুথিবী জয় কণ্ডে 

পারি। 

তাহবর। এদের সাহায্য পেলে ত পারেন, না পেলে ত নয় 1-- 

আচ্ছা একটা ত কাজ কণ্রে পারেন! 

আকবর। কি? 

তাহবর। এ:--এ যে ভারি সোজা কাজ । এতক্ষণ ত মাথায় 

হুকিনি।- বেজায় সোজা! । আঃ এমন কাজ একট] ভাতে রয়েছে ! 

আকবর। কি! কি! 

তাহবর। এ যে যতই ভাবৃছি, ততই বেগ সোজা! বোধ হচ্ছে! 

গুনুন-_-আপনি সম্রাট হ'তে চান? 

আকবন্। কি রকম করে”? 

তাহবর। কি রকম করে" ?--অত এগিয়ে এলে হবে না 17 

আগে, চান কিনা? 

আকবর । ভু] চাই। 

তাহবর । সোণার টাদ আমার ! সম্রাট অমনি হলেই হল 1 

পড়ে রয়েছে! 

আকবর । তুমিই ত প্রস্তাব কলে! 
তাহবর । না করেছি বটে। তবে শুনুন এর এক খুব মেধ্জা 

উপার রয়েছে! 

আকবর। কি!কি! 

তাহবর । এই রাজপুত জাতি-- হাঃ হাঃ ৬া--এ যে ভারি মোজা ! 

আকবর। কিরকম? কৈ?খুবদোজা নাক! 

তাহবর। ভারি সোজা 1--বল্ছিলেন না সাহজাদ।1 যে, রাজপুত 

পপ ঞে 



ছুর্গাদাস। 

ভারি জাত্? ধরুন, তা”র৷ যদি ওরংজীবকে নামিয়ে আপনাকে সিংহাসনে 

চড়িয়ে দেয়। আপত্তি আছে? আমাদের সৈন্ত আর রাজপুত সৈন্য 

এই দুইয়ের যদি যোগ হয়__ 

আকবর। আমিও ঠিক সেই কথাই ভাবছিলাম ।-_-সোভানাল্লা ৷ 

তাহবর। আরে শুন্ধুন। এ বাইজির গান নয়, যে না শুনেই 

চেঁচিয়ে উঠ্বেন “সোভানাল্লা 1, শেষ পর্য্যন্ত শুঙ্গন_-এখন প্রশ্ন হ'তে 

পারে এই যে, ব্লাজপুতেরা আনাদের সঙ্গে যোগ দেবে কি না?--তাদের 

ত ঘুম হচ্চে না! 

আকবর। সেটা ত প্রশ্ন হতেই পারে বটে !_-এঃ আবার ঘুলিয়ে 

দিলে! 

তাবর। তার যে অত্যন্ত সোজা উত্তর রয়েছে। 

আকবর । রয়েছে নাকি» 

তাহবর। তার উত্তর হচ্ছে এই যে-কেন যে দেবে না, তা ত 

বোঝা যাচ্ছে না। 

'মকবর। বাঃ খুব সোজ! উত্তর ত। 

তাহবর। বলি তার! দারার পক্ষ হয়ে লড়েনি? সপ্রাটের পঙ্গ, 

হঃয়ে লড়েনি? 

শাকবর। আমিও ত তাই বলছিলাম । 

তাহবর। কিন্তু 

আকনর। আবার কিন্ক কি-_-আবার সব ঘুলিয়ে দিলে ! 

তাহবর। কিন্তু সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়। দরকার । আমি বলি, 

একবার রাঠোর সেনাপতির সঙ্গে সেটা যুক্তি করে' দেখলেই ত বেশ 

পরিষ্কার বোবা! যায় । 
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আকবর। আমিও তাই বল্ছিলাম। ব্যস্-_তুমি তবে রাঠোর 
শিবিরে যাও। 

তাহবর। সে বিষয়ে আমার একটু আপত্তি আছে। ছুর্গা্দাস যদি 
সেই সময়ে তরোয়ালখানা নাকের সামনে সেই রকম ঘোরায়--আর 
মাথায় হাত দিয়া মাথাটা খুঁজে না পাই? 

আকবর । তা ঘোরাবে না । 

তাহবর। যদি ঘোরায়? 

আকবর । তখন ঝলো-_হা ! 

তাহবর। তখন হা বল্বার ফুর্সৎ পেলাম কৈ! আমার মাথাটাই 
যদি রৈল আমার পায়ের নীচে প”ড়ে, তবে ই ঝল্বেো! কি দিবে! 

আকবর। তবে উপায়? 

তাহবর। উপায় এক-_রাঠোর সেনাপতিকে এখানে ডাঁক। 

পর্বত যদি মহম্মদের কাছে না বায়, ত নহম্মদ ত পর্বতের কাছে 

আস্তে পারেন । 

আকবর। ব্যস্-তাও ত হতে পারে। আমিও ত তাই-_ 

তাহবর। তাও যখন হতে পারে, তবে তাই হোক না। সব 

গোল মিটে গেল ত? এখন আমি আদি--একটু নাসিকাধ্বনি করিগে 
বাই ।”-_বলিয়।৷ তাহবর অভিবাদন করিয়া চলিয়া গেলেন। 

আকবর। মন্দ কি!-__এতভিন্ন আমার সম্রাট হবার উপায় দেখি 

না। অন্ততঃ আজীম জীবিত থাকৃতে 1_-উঃ কি মেঘগর্জন ! 

রাজিয়ার প্রবেশ । 

রাজিয়া। বাবা, বাইরে এসো । শিল প'ড়ছে- শিল পঞ্ড়ছে। 

আকবর। তা! গড়ক। 
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রাজিয়া । দেখসে | | হাত ধরিয়! টানিলেন ] 

আকবর । যাঃ! তোর লজ্জা! নেই। তুই বড় হইচিস্! জানিস্? ফাঃ__ 

বিষ্্ভাবে রাজিয়া প্রস্থান করিল। 

আকবর। দেখি! তীরে বসে ঢেউ গুণে কি হবে? ঝাপিয়ে 

ত পড়ি! পরে বা হয়হবে। এই রমজান--সরাব লে আও, বাইন্ডি 

লে আও।--উসি তাবুমে । 

সনগুস্ন নুস্য | 

পু 

স্থান_-মোগলশিবির। কাল-_রাত্র। মুকুটশোভিত আববঞ 

সিংহাসনঃরূঢ়, মন্তকে রাজচ্ছত্র ও পার্খে চামরধান্রিণীদ্বর । সন্মথে 

পারিষদবর্গ ও নর্তকীবুন্দ। 

আকবর। আমি সম্রাট, আকবর নশ্বর দোয়েম্।-কি না? 

১ পারিষদ । হা। 

আকবর । আমার মাথায় রাজচ্ছত্্র আছে--কি ন1? 

২ পারিষদ। আছে বলে” আছে! 

আকবর। আমার জয়পত্তাকা উড়ছে--কি না? 
৩ পারিষদ। শুধু উড়ছে! একবারে পত পত শব্দে উড়ছে । 

আকবর। ব্যস্! আর কিছু চাই না, গাও। 

বাজ্ন। বাজিল। ূ 

আকবর। দীড়াও ।--সম্াট, বেট। কি ক+চের্ইব'ল্তে পারো ? 
১ পারিষদ | সে বেট! পালিয়েছে । 
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আকবর। উ"হঃ--বেট! পালাবার ছেলে নয়। বেটা যুদ্ধ ক'র্ব্ে। 

সহজে ছাড়বে ?--তা করুক বেটা যুদ্ধ। যখন আমার পক্ষে দুগ্গোদাস 

আছে, আমি কাউকে ডরাই নে।-_ওহে জানো বেটা ছুগৃ্গোদাস 

বাবাকে-_অর্থাৎ কি না ছুগ্গোদাসকে বেটা বাব! ভারি ডরায়। 

৩ পারিষদ। ডরায় নাকি! হাঃ ভাঃ হাঃ! 

আকবর। উঃ! সেদিন এক বেটা ছবিওয়ালা শিবজি আর 

দ্রগগোদাসের ছবি একে নিয়ে এসে বাবাকে দ্রেখাচ্ছিল। তা বাবা 

শিবজির ছবি দেখে বলে “এ বেটাকে সাপটে নিতে পারি--কিন্তু এ 

বেটা-_-কিন! ছুগৃগোদ্াস--জ্বালাবে |” 

২ পারিষদ | ছবি দুটো কি রকম একেছিল ?; 

আকবর। শিবজিকে একেছিল--গদিতে বসে আছে; মাথায় 

মুকুট, কপালে তিলক। কিন্তু ছ্ুগ্গোদাস ঘোড়ার উপর চড়ে” বর্ষার 

আগায় ভুট্টা পোড়াচ্ছে। 
২ পারিবদ। ও বাবা! শুনেই আমাদের ভয় পাচ্ছে, তা সত্রাট্,__ 

আকবর । সম্রাট কে? 

১ পারিষদ। [দ্বিতীর পারিষদকে ] হই! সম্রাট কে হে? 

আকবর। সত্রট তআমি। 

১ পারিষদ। জীহাপনাই ত সম্রাট, খোদাবন্দ ! 

আকবর। ব্যস্--তবে গাও। 

বাজনা বাজিল। 

আকবর। হা শোন। ছুগৃ্গোদাস কোথায় গেল? কেউ জানো ? 

৩পারিষদ। কৈ! না 

আকবর। হই] উদয়পুরে গিয়াছে বটে তবে আমার অনুমতি 
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ন! নিয়ে গেল কেন? কেন যায়!-আমি সম্রাট--সে জানে না? 
কেন যায়! 

২ পারিষদ। হা কেন যায়! 

আকবর। ও! বাণ! রাজসিংহের পীড়ার খবর পেয়ে গিয়েছে 

বটে! আচ্ছা এবার তাকে মাফ করলাম । 
২ পারিষদ। হুজুর মা বাপ। 

আকবর । আমি সম্রাট। 

১ পারিষদ। হা হুজুরই ত সত্রাট--আবার কে? 
আকবর। ব্যস্তবে গাও। 

গীত। 

আহ। কি মাধুরী বিরাজে। 

নন্দনকানন ভূবন মাঝে॥ 

উঠে রূপ রঙ্গে, তরঙ্গ ভঙ্গে, 

নৃত্য বিঘূর্ণিত শত পেশোয়াজে-_ 

মণ্ডিত মোহন বিচিত্র সাজে । 

চরণে কিন্কিণী, রিনিনি রিনি ঝিনি, 

তালে তালে উঠে-_তাঁজ বে তাজে 

বেণু বীণ! ঘন মুদক্গ বাজে ॥ 

নৃত্যগীতের মধ্যে বাঁজিয়া আসিয়া দূরে একটি ত্রিপদীর উপর দক্ষিণ 
হস্তের কফোণি রাখিয়া ও দক্ষিণ করতলে চিবুক রাখিয়া গান শুনিতেছিল। 

আকবর। সোভানাল্লা !-_ম্বর্গ যদি এই রকম হয় ত স্বর্গ বড় 
আথের জায়গ। । 

রাজিয়া। ভূপালীতে ত কড়িমধ্যম নেই। 
নীলে 



ছর্গাদাস। 

আকবর । এই! তুই এখানে কেন? 
রাজিয়া । তা হবে মিশ্রভৃপালী-__বাবা! ম] ভাকৃছেন। 

আকবর । তোর মার ঠাকুদ্দার পিগ্ি! এই কি ডাক্বার 

সময় ?--এঃ ! সব ঘুলিয়ে দিলে! 

পারিষদ। সব ঘুলিয়ে দিলে, জীহাপনা, সব ঘুলিয়ে দিলে । 

আকবর । যাঃ এখন ভেতরে যা।--তোর লজ্জা নেই ।--এখানে 

এসে উপস্থিত ! 

রাজিয়া । মা ডাকছেন; তার অস্থথ বড় বেড়েছে। 

আকবর। তাই কি!-অন্ুুখ, ত হাকিম ডাকৃ। আমি কি 

ক'ব্ব!-আমি এখন যাবে৷ না। 

রাজিরা। তিনি মৃত শয্যায়। তিনি বল্লেন পরাজিয়া! তুই তাকে 

গিয়ে বল্ যে, মর্ধার আগে তার সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই।* 

আকবর। দেখা! দেখা করে” কি হবে !--সব ঘুলিয়ে দিলে !-_ 

মর্ধার কি আর সময় পেল না! যাঃ--এই ! তোমর! কেউ একে ভেতরে 

রেখে এসে! ।--এই ! কোন্ হায়? 
দৌবারিকের প্রবেশ। 

আকবর । একে ভেতরে রেখে আয়। টেনে নিয়ে যা।-দাড়িয়ে 

বেলি যে !_- . 

দৌবারিক আসিয়া রাজিয়ার হাত ধরিয়া! কহিল-_“আস্থন 
সাহজাদদী 1” 

রাজিয়া । থখবার্দীর বাবা! আমি তোমার মেয়ে!--একজন 
চাকর এসে আমার হাত ধরে! 

আকবর । আমার হুকুম ! 
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রাজিয়া । তোমার হুকুম !-_বাবা !1”- বলিয়া অপমানে কীদিয়া 

সেখান হইতে রাজিয়া চলিয়া গেল । 

আকবর। সব ঘুলিয়ে দিলে। সব ঘুলিয়ে দিলে !_এই-_গাও__ 
নাচো-- 

আবার বাজনা বাজেল।-- 

এই সময়ে তাহবর খা শিবিরে প্রবেশ করিলেন । 

আকবর। কে! তাহবর খা? সেনাপতি ? 

তাহবর । সাহজাদা-_ 

আকবর। এই! সাহজাদা কি?--বল “সম্াট-_জীহাপনা*- 

এ দিকে দেখুছো। ন! ?৮”-_রাজচ্ছত্র দেখাইলেন। 

তাহবর। দেখছি বৈ কি!--আমি এ দিক্ দেখ্ছি। সাহজাদ! 

একবার এসে ওদিকুট৷ দেখুন । 

আকবর। কেন! ওদিকে কি হয়েছে? 

তাহবর। ওদিকে রাজপুত সৈন্ত আপনাকে পরিত্যাগ করেছে । 

আকবর । পরিতাগ করেছে! তাহবর! তুমি কি নেশা 

করেছে! ?--ভাং, চণ্ড, না তাড়ি? পরিত্যাগ করেছে বল কি হে! 

শ1 কখন হ'তে পারে ? 

তাহবর। শুধু হতে পারে না। সেই রকম গ্রিক হয়েছে ।__ 
ঘোড়ার কিন্তী, দাবা গেল। 

আকবর। দাবা গেল কি? 

তাহবর। হ1 সাহজাদা ! রাজপুতদের কে বুঝ্য়েছে যে সাহজাদা 

সআ্াটের সঙ্গে মিলিত ভয়েছেন। 
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আকবর ।-_সম্াটই বা কে আর সাহজাদাই বা কে ?-_-এ: সব 

ঘুলিয়ে দিলে ! 

তাহবর। সব ঘুলিয়ে দিলে সাহাজাদ! ! বাহিরে এসে দেখুন-_ 

বাহিরে একটিও রাঁজপুত-শিবির নেই, সব ঘুলিয়ে গিয়েছে । 

আকবর। বল কি!-আর আমাদের সৈম্ত ?”-_বাগ্চকরগণকে 

কহিলেন--.“এই চোপ রও ।” 

তাহবর। সম্রাটের সঙ্গে মিলিত হয়েছে । 

আকবর । চক্রান্ত! চক্রান্ত! তাহবর তোমার চক্রান্ত 1__ 

তাহবর। যুবরাজ মদ্দিরা বেণী থেয়েছেন আমার চক্রান্ত ! 

নিজের গর্দান দিয়ে চক্রান্ত । আপাততঃ কিস্তি সাম্লান! ঘোড়ার 

কিস্তি, নাব! গেল ! 

আকবর ৷ আমি বুঝেছি তোমার চক্রান্ত ! পাকৃড়ো-_-এই কোন্ হ্যায় 

তাহবর । ভাঃ হাঃ হাঃ হাঃ! এখন কে কাকে পাক্ড়ার সাহজাদ। ! 

আর আমার গর্দান নিলে আপনার গদ্দীন বাঁচবে না!-_-একট। কথা 

শুনুন সাহজাদা! আমি একটা উপায় ঠাউরেছি। বিকানীরের 

মহারাজের কাছে এক পত্র পেয়েছি যে, যদি এখনো সম্রাটের বশ্তুতা 

স্বীকার করি, ত তিনি আমাদের ক্ষমা কণব্ধেন। তাই চেষ্া করে” দেখা 

যাক না। চলুন সম্রাটের কাছে। 

আকবর। পিতার কাছে! 

তাহবর। মন্দ কি! আমার এই মাথাটার উপর যে আমার 

বিশেষ ভক্তি আছে তা নয়। তবে দেখা যাক্ যদি টেনেটুনে রাখ্তে 

পারি। চেষ্ট/ কর! মন্দ কি! 

[| প্রন্থান। 
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আকবর। কি রকম! রাজপুত জাত বিশ্বাসঘাতক !--তারা 

পরিত্যাগ ক'র্ধে !--সব ঘুলিয়ে দিলে । এই, কে আছে ?--কুছ পরোয়া 

নেই-_ নাচো--গাঁও-_ 

আবার বাজন! বাজিল-- 

পট পরিবর্তন । 

অগ্র্ন দুস্থ । 
চিনি নি 

স্থান_ আজমীরে ওরংজীবের বহিঃকক্ষ। কাঁল--প্রহরাধিক রাত্রি । 

ওরংজীব অদ্ধশয়ান, সম্মুথে দিলীর খাঁ। 
'উরংজীব। দিলীর থা, রাজপুত-শিবির হ'তে আর কোন সংবাদ 

পেয়েছে! ? 

দিলীর। সংবাদের মধ্যে তাদের বজ্নিনাদসম কামানের ধ্বনি 

শ্টনেছি-_-তার বেশী কিছু নয়। ধ্বনি ক্রমেই নিকটতর আর 

স্গষ্টতর হ,চ্ছে। 
ওউরংজীব। উদ্দেশ্ট ? 

দিলীর। উদ্দেশ্ত বিশেষ সাধু বলে” বোধ হচ্ছে না। 

উরংজীব। আকবর! আকবর !--আমাকে ঠেলে ফেলে তুমি 

সম্রাট হবে ঠিক করেছো? একদিন সম্রাট, হ'তে !_-তোমার 

জন্য এত যত্বু, এত শ্রম, এত ব্যয়, সব নিক্ষল হল 1--দিলীর থা! আমি 

এ কখন ভাবিনি । 

দিলীর। কেন যে ভাবেন নি, তা ব্ল্তে পারি না! আকবর 

বাদশাহী চালই চেলেছেন। তবে তিনি মৌজাম, আজীম, আর কামবক্স 
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সম্বন্ধে বাদশাহী নীতি অবলম্বন ক'র্বেন কি না, তা এখনও টের পাওয়া 

যায় নি। 

ওরংজীব। দিলীর! যে হত্যাকাণ্ড দ্বারা আমায় এই সাম্রাজ্য 

অধিকার কণ্ঠে হয়েছে, আমার মত নয় যে তার পুনরভিনয় হয় । 

দিলীর। সম্রাটের মত এরই মধ্যে অনেক বদূলেছে দেখুছি__। 
আহা! সম্রাট সাহজাহান যদি এসময় বর্তমান থাকতেন ! তার দেখেও 

মুখ হোত! 

উরংজীব। সাবধান ভয়ে কথা কও, দিলীর খা! 

দিলীর। কি জন্থ, সম্রাট? দিলীর সত্য কথা ব'ল্তে কখন কারো 
অপেক্ষা রাখে না ! সত্রাট কি ভাবেন যে, এ কথা স্বপ্নেও আকবরের মনে 
আস্তো যদি সম্রাট তা'র পথ ন! দেখাতেন ?-_-জীহাপনা ! বন্ধুর উপদেশ 

শুনুন! এখনও পুণ্যকার্য্যে সে হত্যাকাণ্ডের প্রায়শ্চিন্ত করুন] জিজিয়া 

কর রদ করুন। হিন্দুজাতিকে বন্ধু করুন। আর বল্তে হবে কি-_ 

সব্ঝ সর্ধনাশের মূল এই কাশ্ীরী বেগমকে দূর করুন| নহিলে এই অন্তায়- 
পরম্পরার ফলভোগ কর্বার জন্ত প্রস্তুত থাকুন ।৮”__বিয়৷ চলিয়া গেলেন । 

উরংজীব। কথা সত্য! তিক্ত হলেকি ক'ব্ব? সত্য! তারই 

পুনরভিনয় হচ্ছে, দারা! সরল উদার ভাই দারা! ক্ষমা কোরো । 

আমি অন্তায়,_ঘোরতর অন্তায় করেছি বটে; কিন্তু সে এই ইস্লাঁম 

ধন্মের জন্ত ।--ঈশ্বর সাক্ষী ! 
শ্রামসিংহের প্রবেশ । 

ওরংজীব। কি সংবাদ, মহারাজ? 

শ্যাম। কাধ্য উদ্ধার হয়েছে--জীহাপনা, যতদূর আশা করিনি, 
তা” হয়েছে! বাজপুতরা! আকবরকে পরিত্যাগ করেছে ! 
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ওরংজীব বলিলেন--“কিরূপ ?” 

শ্তাম। তা"রা ঘোড়া ছুটিয়ে রাজ্যের দিকে গিয়েছে, আমি স্বচক্ষে 

দেখেছি। কুমার নৃত্যগীতে ব্যস্ত থাকায়, তা লক্ষ্য ক'র্ভে অবসর পান 

নি। তিনি এখনো ঘুমোচ্ছেন। 
ওরংজীব। কি.রকম? 

ঠ্টাম। বান্দার পরামর্শে জাহাপনা আকবরকে যে পত্র 

লিখেছিলেন-_- 

ওরংজীব। কোন্ পত্র? 

শ্াম। এই বলে যে “কুমার আকবর যে মতলব ক'রেছেন যে, 

রাজপুতেরা সম্রাটকে যেই আক্রমণ ক'্বে, আকবর পিছন থেকে 

রাজপুতদের আক্রমণ কণ্্বেন, এ মতলব অতি স্ুন্দর”--সে পত্রখান 

আমি সেন'পতির ভাই সমরদাসের হাতে দিতে ঝলেছিলাম । রাজ- 

পুতেরা মে কথা বিশ্বাম করেছে; আর রাজপুতের সঙ্গে আকবরের 

যোগদান করা সম্রাটের ছল, এইরূপ বুঝে তা”র! আকবরকে পরিত্যাগ 

ক'রেছে। 

ওরংজীব। সত্য, মহারাজ ? সে কথ! রাজপুত বিশ্বাস ক'র্ষে আমি 

ভাবি নাই। হূর্গাদাস তাই বিশ্বাস করেছে ? 
শ্তাম। ছুর্ণীদাস সেখানে নাই । সে রাজনিংহের পীড়ার সংবাদ শুনে 

উদয়পুর গিয়েছে । 

ওরংজীব। আর, তাহবর খা ?--তাঁর সংবাদ ? 

স্তাম। তাহবর খা বন্দী! তাকে আমি পত্র লিখেছিলাম যে 

ভুমি এখনও যদি বিদ্রোহীদের পরিত্যাগ করে তোমার অধীনস্থ সৈন্ 
নিয়ে এসে সম্রাটের মার্জন! ভিক্ষা কর, তিনি মার্জনা কণ্বেন।” সেই 
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পত্রে তিনি বিশ্বীস করে”, মোগলশিবিরে এসেছিলেন। কুমার আজীম 
অমনি তাকে বন্দী করেছেন । 

ওরংজীব। মহারাজ! আপনার কাছে যে আমি কি কৃতজ্ঞ 

রৈলাম, তা আর কি ঝ'ল্বো । 

শ্যাম। সআটের অনুগ্রহ । 

ওরংজীব। ও কিসের গোলোযোগ বাহিরে ? 

শ্তাম। দেখি 1” _বলিয়! শঙ্কিতভাবে বাহিরে চলিয়া গেলেন । 

ওরংজীব। এ কি! কোলাহল যে বাড়ছেই !-- অস্ত্রের শব্ধ! 
একি! বন্দুকের শব !__দৌবারিক ! 

রক্তাক্ত কলেবরে তাহবর প্রবেশ করিলেন। 

ওরংজাব। তাহবর খা! 

তাহবর। এই সম্রাট !”-_সমাটের প্রতি পিস্তল লক্ষ্য করিলেন; 

এমন সময় দিলীর খা আসিয়! কহিলেন-_-“থবর্দার !” তাহবর একবার 

মাত্র ফিরিয়া দেখিলেন, আবার সম্রাটের প্রতি পিস্তল লক্ষ্য করিলে 

দিলীর খাঁর পিস্তলে ভূপতিত হইলেন । 
ওরংজীব। বিশ্বাসঘাতকের শান্তি! নেমকহারাম! কুকুর ! 

দিলীর। মরে, গিয়েছে, জীহাপন! ! গা*লগুলো একটাও শুন্তে 

পেলে না। 

ওরংজীব। দিলীর খা! তুমি আমার প্রাণ রক্ষা ক'রেছ। 

দিলীর। জীহাপন। ! তার আর আশ্চর্য্য কি? আপনার প্রাণরক্ষা 

কর্বার জন্তই ত মাহিনা খাচ্ছি। 
ওরংজীব। দিলীর খাঁ! তোমাকে চ্যত করে” এই পাঠানকে 

সেনাপতি করেছিলাম ।--তার এই ফল। আমাকে ক্ষমা কর, দিলীর ! 
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দিলীর | জীহাপনা ! আমি সামাগ্ত ভূতা। আমায় ও কথা! 
ওরংজীব। তুমি ভৃত্য নও। এ রাজ্যে এক! তুমিই আমার বন্ধু 

কি পুরস্কার চাও, দিলীর ? 

দিলীর। জাহাপনার জীবন রক্ষা কর্্তে পেরেছি, এই আমার 
প্রচুর পুরস্কার ।--আর কিছু চাহি না। 

ওরংজীব। দ্িলীর | তুমি মহৎ। 

ম্ন্বন্ন নুশ্। 

০. 

স্থান_-রাজপুত-শিবির । কাল-_সন্ধ্যা। দুর্গাদাস, সমরদাস ও 

রাজপুত সর্দারগণ । 

এর্গীদাস। বিজয় সিং! এবার সত্যই আমরা! প্রতারিত হঃরেছি । 

সমর । তুমি এতদিনে মোগলকে চেনে! নাই, দুর্গাদাস ! 
বিজয়। আকবর এত কুট, আমি তা! ভাবিনি ! 

মুকুন্দ। দেখূতে বেশ সরল। 

গোগীনাথ । তবে নেহাইৎ অপদীর্থ। চবিবশ ঘণ্টা নৃত্যগীত। কিন্তু 
ও রকম লোর ত খল হয় না। 

সমর । গোগীনাথ ! মোগলের সবই সম্ভব ।-_আমি জলকে বিশ্বাস 

ক"র্ডে পারি, গহ্বরকে বিশ্বাস কণ্র্তে পারি, সর্পকে বিশ্বাস কণ্তে পারি, কিন্তু 

মোগলকে বিশ্বীস কণ্ত্তে পারি না! এ তার জাতিগত ধর্ম ! কর্বে কি? 

গোগীনাথ। সেনাপতি ! রাণা রাজসিংহের মৃত্যু হ'ল কিসে? 
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হুর্গাদাস। 

দুর্গীদাস! ঠিক জানা যায় নি। কুমার ভীমসিংহের মৃত্যুসংবাদ 
শুনে তিনি মুচ্ছিত হয়েন, সে মুচ্ছ আর ভাঙে নি। 

দৌবারিক প্রবেশ করিয়া অভিবাদন করিয়া কহিল- প্রভু ! 
সম্রাটপুত্র আকবর সপরিবারে দ্বারদেশে উপস্থিত ৮ 

বিজয়। আকবর? 

দুর্াদাস। সপরিবারে ! 

সমর | সাবধান ! এর মধ্যে আরো কিছু আছে। ঢুকতে দিও না। 

দর্গাদাস। না, শুনি । বন্ধুর সঙ্গে দুই একবার দেখা না কণ্লে যায় 
আসে না, দাদা! কিন্তু শক্রকে ফেরাতে নাই ।--[ দৌবারিকে ] 

তাদের সঙম্মানে নিয়ে এসো, দৌবারিক। 
দৌবারিক প্রস্থান করিল। 
মুকুন্দ। এর অর্থ? 
সমর। আর এক জুয়াচুরী-_-সাবধান, ছ্র্গাদাস ! 
গোগীনাথ। এ যুদ্ধে কি বিস্ময়ের অন্ত নাই? 

দুর্াদাস। সকলে এদের বথোচিত সম্মান দেখাবে। 

সপরিবারে আকবরের প্রবেশ । 

সকলে সসন্ত্রমে গান্রোখান করিলেন । 

ছর্গাদাস। আজ আমাদের এ সম্মান কি হেত, সাহজাদ! ? 

আকরর। রাঠোর সেনাপতি ! আমি প্রতারিত হয়েছি ? 

সমর। আপনি প্রতারিত হয়েছেন ? না আমরা প্রতারিত হ/য়েছি ? 

আকবর । হয় ত উভয়েই প্রতারিত। রাঁজপুতসৈম্ত আমার সহায় 

হয়ে, আমাকে সম্রাটপদে অভিষেক করে”, পরে আমি যখন নিশ্চিন্ত, 
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ছর্গীদাস। 

যখন আমি পিতার বিদ্বেষভাজন, তখন রাজপুত আমাকে পরিত্যাগ 

করেছে। | 

সমর। মিথ্যা কথা! 

রাজিয়া। সৈনিক !__-পিতাকে অসম্মান কর্বেন না!” বলিয়া 

রাজিয়! বাম্পাকুললোচনে দুর্গীদাসের দিকে চাহিলেন। 

ছূর্গা। একটু চুপ কর, দাদ! ।-_সাহজাদা ! রাজপুত বিনাকারণে 

আপনাকে পরিত্যাগ করে নাই। রাজপুত বিশ্বাসঘাতকের জাত্ নয় । 

সম্রাটের এই পত্রপাঠে এরা বোঝেন যে বাজপুতের সঙ্গে সন্ধি 

সাহজাদার ছল।_-পড়ন এই পত্র।”_-বলিয়া আকবরের হস্তে 

একখানি পত্র প্রদান করিলেন । 

আকবর পত্রপাঠানস্তর কহিলেন “সেনাপতি ! এ মিথ্য! 1” 

সমর। কি মিথ্যা ?--এ সম্রাটের ভস্তাক্ষর নয়? 

আকবর । ই, তারই হস্তাক্ষর। কিন্তু এ পত্র কপট; আমাদের 

বিচ্ছিন্ন কর্ধার অভিপ্রায়ে লিখিত । এ পত্র আমার নামে বটে; 

কিন্তু রাঁজপুত-সেনাপতির উদ্দেশে প্রেরিত ১ নহিলে এ পত্র আমার 

হাতে না পড়ে” রাজপুত-সেনাপতির হাতে পণ্ড়বে কেন? মোগলদূত 

কি রাজপুত মোগল চেনে না? যদি এ সত্যকথাই হয়, তবে এ হেন 

গোপনীয় সংবাদ দূত কি যার তার হাতে দিত? 
ছুর্গাদাস সকলের প্রতি চাহিলেন-_বলিলেন__“কি বল ?” 

সমর । আমর! শুস্তে চাই না। আমর! বারবার মোগলের দ্বারা 

প্রতারিত হয়েছি। তা"র সঙ্গে কোন সংশ্রব রাখতে চাই ন!। 
আকবর। রাঠোরবীর ! আমার দুকুল নষ্ট করে” আমাকে অতল 

জলে ভাসিয়ে দেবেন না। আমি আপনার আশ্রন্ন ভিক্ষা কণচ্ছি। 
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ছুর্গাদাস। 

হুাদাস। সামস্তগণের কি মত ?. 

বিঅয়। আমি বলি মোগলের সংস্রবে না থাকাই ভালো । 

মুকুন্দ। আমারও সেই মত। মোগলের সঙ্গে সাক্ষাৎ একস্থানেই 
প্রার্থনীয়--সে সমর-ক্ষেত্রে | 

জগৎ। আমিও তাই বলি। মোগলের সঙ্গে বন্ধুত্ব কামনা করি 

নাঁ। আমরা বুদ্ধ ক'্তে জানি, যুদ্ধই কণ্বব। 

ছু্জন। সেনাপতি! আমারও সেই মত। সাহজাদা, ফিরে যান 

মোগলের শিবিরে- আপনার পিতার ক্ষমা প্রার্থনা করুন। তিনি 

নিশ্চয়ই নিজের পুত্রকে ক্ষমা ক'র্যেন। 

আকবর । তবে আপনারা আমার পিতাকে চেনেন না । 

সমর। বেশ চিনি। আর অধিক চিন্বার প্রয়োজন নাই ।-ফিরে 

যান, যুবরাজ ! 

আকবর দুর্গাদাসকে কহিলেন “রাঠোরসেনাপতি ! আমি আপনার 

আশ্রয় ভিক্ষা ক”চ্ছি।» 

দুর্গাদাস। সামস্তগণ ! ক্ষত্রিয়ের ধর্ম আশ্রয় দান করা । 

সমর । ক্ষত্রিয়ের ধর্ম হ'তে পারে না-_সর্পকে দ্ুপ্ধ দিয়ে পোষা । 

আকবর । আমায় বিশ্বাস করুন, আমি প্রতারিত হইছি। 

ভঙ্জন। সম্ভব। তথাপ এ ব্যাপারের মধ্যে না থাকাই ভালো । 

আকবর । এই কি সভার মত ? রাজপুতজাতি আশ্রয়দানে অসন্মত ? 

সকলে নিস্তব্ধ রহিলেন। 

তর্গাদীস। সকলেই অসম্মত ? 

সকলে । আমরা সকলেই অসম্মত | 

আকবর। সেনাপতি ! আমি সম্রাটের পুত্র- প্রতারিত, পরিত্যক্ত, 
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ছর্গাদাস | 

নতজানু হয়ে, পুল্রকন্তাসহ আপনার আশ্রয় ভিক্ষা কণচ্ছি। [ পুত্রকন্তা- 

গণকে ] নতজানু হও, সাহজাদা ! নতজানু হও, সাহজাদি ! 

রাজিয়! নতজানু হইয়! সবাম্পনেত্রে কহিলেন প্ছুর্গাদাস! পিতাকে 

রক্ষা কর ।” 

হুর্গাদদাস। সকলেই অসম্মত ? 

সকলে । আমরা সকলেই অসন্মত। 

ছুর্গাদাস। উত্তম! তবে আমি একা সম্মত।-_সামস্তগণ ! হূর্গাদাস 

আপনাকে ক্ষত্রিয় বলে পরিচয় দেয়। আশ্রয় প্রার্থীকে সে আশ্রয়- 

দানে পরাজ্মুখ হবে না। সামস্তগণ! ইচ্ছা হয় আমাকে পরিত্যাগ 

কর। আমি আশ্রিতকে পরিত্যাগ কণ্ব্ব না ।--চলে” আসুন, যুবরাজ ! 

যতদিন হুর্গাদাস জীবিত আছে, কারো সাধ্য :নাই যে, আপনার একটি 

কেশও স্পর্শ করে। 
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চতুর্থ অঙ্ক 

প্রথন্ন দুস্য 

স্থান__দিলীর দরবার-কক্ষ। কাল-_প্রভাত। সম্রাট-পুত্র মৌজাম 
ও সেনাপতি দিলীর খাঁ দণ্ডায়মান । 

দিলীর। তা হলে হুর্গাদান আকবরকে নিয়ে দাক্ষিণাত্যে গিয়েছেন ? 

মৌজাম। ই, সেনাপতি! আকবরকে আশ্রয় দেওয়ার জন্ঠ 

তার সামন্তগণ তাকে পরিত্যাগ করেছে । এখন তার শত্তুজীর আশ্রয় 

গ্রহণ করা ভিন্ন উপায় নাই । 
দিলীর। ধন্ত, ছুর্গাদীস ! 
মৌজাম। পাঁচ শমাত্র তার একান্ত অনুগত সৈগ্ভ এ দূরপ্রবাসে 

তার সহযাত্রী হয়েছে । আমি সসৈম্ত তাদের ঘেরাও ক'রেছিলাম | 

ছর্দাদাস একদিন রাত্রিকালে তার পাচ শ সৈম্ত নিয়ে মোগল কটক ভেদ 

করে? চলে গেলেন ।--পরে শুন্লাম ছুগগীদাস দাক্ষিণাত্যে গিয়েছেন। 

দিলীর। ধন্ত ) ধন্য 3 ছুর্গাদাস। 

মৌজাম। সআাটের আজ্ঞাক্রমে কুমার আকবরকে ফিরিয়ে দেবার 

জন্ত উৎকোচ স্বরূপ ৪০০০০ স্বর্ণমুদ্রা ছুর্াদাসকে পাঠিয়েছিলাম। 

ছুর্গাদাস সে সমস্ত আকবরকে দিয়েছেন। নিজে এক কপদ্দকও গ্রহণ 

করেন নি। 

দিলীর। আবার বলি-_ ধন্ত, হুর্গাদাস ! 
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ছুর্গাদাস। 

মৌজাম। এখন মাড়বারের সেনাপতি কে? 
দিলীর। দুর্গাদাসের ভাই সমরদাস। 

মৌজাম। আকবরের পরিবার ? 

দিলীর। তারই আশ্রয়ে। তার বেগমের মৃত্যু হয়েছে। তবে 
সাহজাদী সমরদাসের আশ্রয়ে । 

আজীমের প্রবেশ। 

আজীম। সেনাপতি ! সম্রাটের ইচ্ছ। রাজপুতের সঙ্গে সন্ধিস্থাপন 

করা। এই কথা আপনাকে জানাতে সম্রাট আমায় পাঠিয়েছেন। 

দিলীর। কি! সন্ধি! সত্য, সাহজাদ! ?--সম্রাট সত্যই কি 

সন্ধি প্রার্থী? 

আজীম। হা, সেনাপতি । 

দিলীর। ঈশ্বর তার মঙ্গল করুন ।--এখন সন্ধির প্রস্তাবটা করে 
কে? আমি ন। সম্রাট শ্বয়ং? 

আজীম। রাজপুত কর্বে। 

দিলীর। রাছপুত! তারা জয়ী হঃয়ে সন্ধির প্রস্তাব ক্তে আস্বে ? 

আজীম। পিতা ঝলেন, তিনি সন্ধির প্রস্তাব ক'র্ভে পারেন না। 

তাতে তার মর্যাদার হানি হয়। 

দিলীর। অতএব তার মর্যাদা রক্ষার জন্য বিজয়ী রাজপুত সন্ধি 

ভিক্ষা কণ্কে !__-এ বুদ্ধি সম্রাটকে কে দিলে ? 

আজীম। বিকানীরের মহারাজ শ্তামসিংহ। তিনি কলেন যে, 

সম্রাটের মর্যাদা রেখে তিনি সন্ধি স্থাপন করিয়ে দেবেন । 

দিলীর। ও !--বুঝেছি। তবে সম্রাটের এ পুর্ব কপট-সন্ধি । 
আজীম। সেনাপতি ! মুখ সামলে কথা কইবেন। 
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দিলীর। হু' !_-সাপের চেয়ে সাপের ভা'যাপের চক্র বড় দেখুছি।-_ 

যান, কুমার আজীম ! সম্রাটুকে ঝল্বেন গিয়ে যে, যদি সম্রাট সত্যই 

রাজপুতের সঙ্গে সন্ধি কর্তে চা*ন, তাঃহলে আমি সন্মানকর সর্ডে যাতে 

সন্ধি হয়, তার ব্যবস্থা কণ্বব।--আর যদি তার এ কপটসন্ধি হয় ত 

তাকে বল্বেন--এর মধ্যে আমি নাই ।»--বলিয়া চলিয়া গেলেন । 
$ 

মৌজাম ও আজীম অন্তঃপুরাভিমুখীন হইলেন । 

মৌজাম। পিতা হঠাত সন্ধি ক্তে চান কেন, আজীম ! 

আজীম। তিনি এখন দাক্ষিণাতো যেতে চান। তার জন্য পাশ 

হাজার তাবু ফম্মাইজ দিয়েছেন । 

মৌজান। দাক্ষিণাত্যে তিনি বেতে চান কি আকবরের উদ্দেশে? 

আজীম। দেই রকম বুজ্ছি।-_-মৌজাম ! তুমি আকবরকে বন্দী 
করে, আন্তে পারোনি--এতে পিতা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছেন। এমন কি, 
তিনি সন্দেহ করেন যে, তুমি ইচ্ছা করে, তাকে পালাতে দিয়েছে৷ । 

মৌজাম। সে কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা নয়, আজীম! পিতার ক্রোধের 
অগ্রিকুণ্ডে আমার অবোধ সরল দর্ধল ভাইকে আমি প্রাণ ধরে” ফেলে 

দিতে পারি না। তার চেয়ে আকবর দর্থাদাসের আশ্রয়ে নিরাপদে 

আছে। 

আজীম। পিতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তবে তুমি জেনে শুনে কাজ 
ক'রেছে!, মৌজাম? 

মৌজাম। হা, আজীম! পিতা পিভা বটে, কিন্ত ভাইও ভাই। 

| প্রস্থান । 
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ন্বিতীস্ত্র দুস্থ 

স্থান--যোধপুরের প্রাসাদ-কক্ষ। কাল-_প্রভাত। পষ্টবননপরিহ্িভ 

মহারাণী মহামায়া একাকিনী। 

রাণী। আমার কাজ শেষ হ,য়েছে। আমার মৃত শ্বামীর রাজা 

পুনরুদ্ধার হয়েছে । মাড়বার হ'তে মোগল দূরীভূত হয়েছে। যাক্, কাজ 

শেষ হয়েছে । আজ সতী-ধন্ম প্রতিপালন কণ্ব। আজ স্বামীর অনুগমন 

কণ্বব! আজ জলন্ত চিতাক্স দেহ বিসর্জন দিব! আজ পুড়ে মর্ব। 

[ জান পাতিয়! ] প্রভূ! শ্বামী ! বল্পভ !-__একদিন তুমি যুদ্ধে হেরে এলে, 
আমি অভিমানে দুর্গার রুদ্ধ করেছিলাম ১ যুদ্ধক্ষেত্রে তোমার মৃত্যু 
কামন! করেছিলাম । দেখ, নাথ! .আমরা তোমাদের যেমন দেশের 

জন্য মর্তে বলি, আমরাও তেমনি তোমাদের জন্য হাস্ত মুখে মর্তে পারি । 

“বনে ঠনে কীাহ। চলি, বনে ঠনে”__গাহিতে গাহিতে 

বাজিয়ার প্রবেশ। 

রাজিয়া। রাণী! আপনি একি কচ্ছেন? 

ব্াণী। আমি যাচ্ছি, রাজিয়] ! 

বাজিযা। সেকি! কোথায়? 

রাণী। [উর্ধে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া ] এরখানে--যেখানে আমার' 

ত্বামী এতদিন ধরে” আমার অপেক্ষা ক'চ্ছেন। 

রাজিয়া। আপনার স্বামী অপেক্ষ! ক'চ্ছেন!--এধানে? কৈ? 
আমি ত দেখতে পাচ্ছি না ।-_ 

রাণী। সেকি অপরে দেখতে পায়, মা! 

রাজিয়া । আপনি দেখতে পাচ্ছেন? 
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বাণী। পাচ্ছি বৈকি, রাজিয়া! 

রাজিয়া । আনি বিশ্বাস করি না। আমি দেখতে পেলাম না 

আর আপনি দেখলেন ?--হতেই পারে না ।-- 

রাণী। সরলা । ওরংজীবের বংশে তোমার জন্ম ! 

রাজিয়া। বাজকুমারকে কার কাছে রেখে যাচ্ছেন? 

রাণী। তোমাদের কাছে। 

রাভ্ডিয়া। আমি ওকে দেখতে পার্বো না। আমার দায় পড়েছে। 

আপনার ছেলেকে আপনি ছেড়ে ষাবেন- আমর] দেখবো ?--কখন 

দেখবো না। 

রাণী। আমায় যে যেতে হবে, রাজিয়া--আমার স্বামী ডাক্ছেন। 

রাজিয়া। আপনার ছেলের চেয়ে আপনার স্বামী বড় হ'ল? 

রাণী। সেই আমাদের ধর্ম-_সাহজাদী! পতিই সতীর সর্বস্ব, 

পতিই সতীর সব। এতদিন কাজ বাকি ছিল, তাই তাকে ছেড়ে 

ছিলাম। এখন আমার এখানকার কাছ শেষ হয়েছে। আমি তার 

কাছে যাই। 

রাজিয়া । কাজ শেষ হয়েছে কি? কাজ কখন শেষ হয়? না, 

আপনার ত আমি দেখছি কোন মতেই বাওয়া হচ্ছে ন|। 

রাণী। সেকি,মা? 

সমরদাস প্রবেশ করিলেন । 

রাজিক্া। সেকি আবার! তা কথন হয়?--এ ত হ'তে পারে 

না।--এই যে সেনাপতি! কি বলেন, সেনাপতি, এ কখন হয় ?--ও 

সেনাপতি ! 

রাণী। ফেন হ'তে পারে না, রাজিয়া ? 
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রাজিয়। । কেন যে হতে পারে না, তাজানি না। তবে এটা যে 

হ'তে পারে না, তাঁ বেশ বুৰ্তে পাচ্ছি । সেনাপতি ! আপনি বলুন, 

এ হতে পারে? 

রণী। বেশ হ'তে পারে, মা! বিদায় দাও--যাই। অজিত 

কোথায়, সমর ? 

সমর । ভিতরে। কীদ্ছে!--তাকে বোঝাতে পার্লাম না, মা' 
আর কি কলেই বা বোধাব? 

রাণী। সেকি বলে? 

সমর। বলে “আমি মাকে যেতে দেবো না ।” 

রাণী। তাকে নিয়ে এস, সমর ! 

সমরদাস চলিয়া! গেলেন । 

রাণী। ভগবান্!--আমার সতীধন্ম রক্ষা কণ্তে হৃদয়ে বল দাও। 

সকলের চেয়ে কঠিন কাজ এই-_ছেলে ছেড়ে যাওয়া ।--[বক্ষে ভাত 

দিয়া ] ভগবান্ 1 
অজিতকে লইয়া সমরদাঁস পুনঃ প্রবেশ করিলেন। সঙ্গে কাশিম। 

রাণী। এই যে।--বাছা অজিত !-_বাবা !--আমি যাচ্ছি।-_- 

বিদায় দাও, বাবা !-- 

অভ্ভিত। মা! তুমি যাচ্ছো-_আমাকে ছেড়ে তুমি কোথায় 

যাচ্ছো, মা ? 

রাণী। যেখানে সকলেই একদিন যায়।_-তবে ছুদিন আগে আর 

দুদিন পিছে। অজিত! বিদায় দাও, বাপ.! 

অজিত। বিদায় দেবো! বিদায় দেবো! [ কম্পিতশ্বরে ] মা ।-- 

রাণী। কারো! মা! চিরকাল থাকে না, অজিত ! 
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অজিত। কারো মা নিজে ইচ্ছে করে” সন্তানকে ছেড়ে যায় 

না, মা! 

রাণী। কিন্তু এই যে আমার দতীধন্ম, অজিত ! 

রাজিয়৷। কিন্তু এই কি তোমার মাতৃধন্ম, রাণি? 

বাণী । ছি অর্গিত! কেদো না।--আমায় যেতেই হবে। 

অজিত । যদি যেতেই হবেত যাও। যেতে চাও, আমায় ছেড়ে 

যেতে পারো-যাও ! আমি বাধা দিব না। 

বাণী। আমার প্রসন্নমনে বিদায় দাও, বাবা ! 

অজিত। আমি বিদায় দিব ন!। 

রাণী। সমর! বুঝিয়ে বল। 

সমর। আরজত ! তোনার মায়ের এই সতীধর্ম। এ ধর্মে বাধা 

দেওয়া তোমার কর্তব্য নয়। 

রাজিয়া । ধন্ম! সেনাপতি 1 ছেলে মেয়ে ছেড়ে, তাদের 

পরের হাতে সপে দিয়ে চলে যাওয়া ধর্ম হ'ল1!--একে তুমি 

ধম্ম বল ?-- 

সমর। ধর্ম আমরা বিচার কণ্তে বসিনি, সাহজারদি! অনুষ্ঠান 

কণ্্তে বসিছি। তাঁর কাছে মাথা হেট করাই আমাদের শোভ। পায়। 

ষার। এ ধন্শ করে” গেছেন, তারা আমাদের চেয়ে অনেক বড়। 

অজিত। তবু মা আমাকে ছেড়ে যাবেন [ কম্পিতস্বরে] এ 

তোমার বেশ লাগছে? উচিত বোধ হচ্ছে ?-_কষ্ট হচ্ছে না? 

সমর। কষ্ট হচ্ছে না? [কম্পিতম্বরে] অজিত! তিনি কি 

তোমারই মা, আমার মা নন? সমস্ত মাডবারের মা নন ?--তবু 

তাকে ছেড়ে দিতে হয় অজিত 1-_[ পুনরায় কতক প্রকৃতিস্থ হইয়৷ ] 
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এ প্রতিমা বিসর্জন দেওয়া! এ মেয়েকে শ্বশুরবাড়ী পাঠানো ।-- 

কষ্ট হচ্ছে বলে” কি নিষ্ঠা ভঙ্গ হবে? 

অজিত । আমি ওসব বুঝি না । আমি আমার মাকে ছেড়ে দেবো না। 

মহারাণী নিরুপায় ভাবিয়! সমরদাসের পানে চাহিলেন। 
সমর পুনর্বার কহিলেন--“অজিত ! তুমি ক্ষত্রিয়কুমার-- তোমার 

কি এই ক্রন্দন, এই অন্তায় আব্দার শোভ1 পায় ?--তোমার বয়সেই 

বীরবর বাদল চিতোরের জন্য, কর্তব্যের জন্য, সমরে প্রাণপণ ক:রেছিল। 

আর তুমি শিশুর মত, নারীর মত ক্রন্দন ক'র্তে ঝস্লে!-_ছিঃ! মাকে 

প্রণাম কর অজিত ! 

অজিত নীরবে প্রণাম করিলেন । 

রাজিয়া। আহা 1 বেচারী ! 

সমর। এখন যাও । 

রাণী। কাশিম! এই আমার সর্ধস্বধন পুত্রটিকে দেখো । 

কাশিমের সহিত অজিত নীরবে প্রস্থান করিলেন। 

রাজিয়া । উঃ! ঠিক হচ্ছে না। ভুল কোন্ জায়গায় বুষ্তে 
পাচ্ছি না বটে, তবে এটা যে ঠিক ভচ্ছে না, তা বেশ বুঝেছি। যাই 
বেচারীকে বোঝাইগে। 

রাণী। 'ভগবান্, ভগবান! এরই জন্তেই কি নারীজাতিকে তৈয়ের 
ক'রেছিলে? তাকে বুকভর! ন্েহ দিয়েছিলে--তাকে জর্জরিত কর্বার 

জন্ত? তাকে প্রাণভরা ভালবাসা দিয়েছিলে তাকে দগ্ধ কর্বার 

জন্য ?”__[ মস্তক অবনত করিয়া ) তবে যাই, সমর--কথা ক:চ্ছ না যে? 

সমর। যাও,মা! হিন্দু হয়ে কি রকম করে, বলি যে, স্বামীর 

অনুগমন করো! না? যাঁও, মা” বলিয়া প্রণাম করিলেন । 
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রাণী। ছূর্গাদাসকে বোলো, আমার আশীর্বাদ দিও !-_ 

সমরদাস ধীরে ধীরে অধোবদনে বিপরীত দিকে চলিয়া গেলেন। 

লুশ্যাভ্ত ৷ 

জ্বলস্ত চিতা । মহারাণী ও কুলনারীগণ। নারীগণের গীত। 

যাও সতি, পতি কাছে-_ 

গতি বিন! সতীর কি গতি আছে, মা! 

পৃথিবীর যত দুঃখ শৌক দেহসনে পুড়ে ভন্ম হোক; 
_ যাও মা, অক্ষয় ন্বর্গলোক মাঝে, মা ! 

পতি বিন! সতাঁর গতি কি আছে মা! 

দেখ এ গগনে দেবগণ করে সবে পুষ্প বরিষণ ; 

এ গুন জয় ভেরী ঘন বাজে, মা 

পতি বিনা সতীর গতি কি আছে, মা! 

রামী সেই অগ্রিতে বাঁপাইয়া পড়িলেন। নারীগণ গাহিতে গাহিতে 

প্রস্থান করিলেন ।--“যাও সতি পতি কাছে”__ইত্যাদি। 
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ভতীম্ত্র দুশ্য। 

স্থান_-আজমীরে মোগল প্রাসাদ-কক্ষ । কাল--প্রভাত । ওরংজীব 

ও দিলীর খা। | 

দিলীর। জাহাপনা ! রাজপুতজাতির সঙ্গে সন্ধি করেছি । রাঠোর 

সমরদাসকে সন্ধিতে সম্মত কর! কঠিন হয়েছিল ; তিনি বল্লেন_-এ কপট 

সন্ধি। 

ওরংজীব। কি রকমে শেবে তাকে সম্মত ক”র্লে, দিলীর খা? 

দিলীর। আমি নিজের পুত্রদ্বকে আমাদের প্রতিভূম্বরূপ রাখায় 

তিনি শ্বীকৃত হ'লেন। 

ওরংজীব। কিসত্তে সন্ধি হ'ল? 

দিলীর। যে--চিতোর আর তার অধীনস্থ জনপদ রাজপুতকে 

ফিরিয়ে দেওয়া যাবে ) হিন্দুর দেবমন্দিরাদি সব ভবিষ্যতে অক্ষুণ্ণ থাক্বে। 

যোধপুরের রাজাকে তার রাজা ফিরিয়ে দেওয়া যাবে) আর বাণ 

সসৈন্তে সম্রাটের পূর্বববৎ সাহায্য ক'ব্বেন। 
ওরংজীব। রাণা সসৈন্ে সম্রাটের সাহায্য ক'বেবেন? রাণা জয়সিংহ 

তাতে স্বীকৃত হয়েছেন ? 

দিলীর। সম্পূর্ণ স্বীকৃত! তার এ সন্ধিস্থাপনে সকলের চেয়ে 

আগ্রহ বেশী! সমরদাস তাকে “ভীরু! রাজপুত-কুলাঙ্গার ! স্ত্রেণ!” 

বলে” প্রথমে ত সভা! পরিত্যাগ ক'রেই চলে' যান্। অমনি মোগল- 

সামস্তরা রাণাকে টিট্কারী দিতে লাগ্লেন। রাণা অধোবদনে 

রইলেন। 

ওরংজীব। পরে? 
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দিলীর। পুনর্বার আর এক সভা! হয়। তাতে নূতন সর্তে সন্ধিপত্র 
নৃতন করে” লেখা হ'ল! সমরদাস বলে উঠলেন “মোগলকে বিশ্বাস 

কি?” পরে আমি নিজের পুত্রদ্বয়কে মোগলের প্রতিভূ রাখায় তাঁকে 

বহুকষ্টে স্বীকৃত করা গেল। 

ওরংজীব। তুমি নিজের পুত্রদ্বয় রেখে এসেছে? 

নিলীর। হা, জাহাপনা ! 

ওরংজীব। দিলীর ! তুমি অতি মহৎ ।_-আমি এ সন্ধি পালন কণ্ব্ব। 

দিলীর। সম্রাটের জয় হৌক !-_ 

হমসিংহের প্রবেশ ! 

শ্তাম। রাজাধিরাজ বাদশাহ ওরংজীবের জর হৌক ! 

ওরংজীব। কি সংবাদ, মহারাজ ! 

শ্তান। কার্য উদ্ধার হয়েছে, খোদাবন্দ ।--আশাতীত রকম উদ্ধার 

হয়েছে ।--সাম্রাজ্য নিষষণ্টক। 
ওরং। কিরূপ? 

শগ্তান। সন্ধির পর কতিপয় ব্রাহ্মণ দিয়ে উদ্ধত সমরদাসকে হত্যা 

করিয়েছি । 

দিলীর। কি?-_তাকে হত্যা করিয়েছে', মহারাজ ! সত্য কথা! ?-- 

শ্ান। হা, সত্য কথা ! 

দিলীর। তুমি তাঁকে হত্যা করিয়েছে! 2 

হ্ান। হা, সেনাপতি ! 

দিলীর। সম্রাট, ক্ষনা কর্কেন [ ম্তামসিংহের গলদেশে হস্ত দিয়! 

ধরিয়া] পামর । পাষণ্ড! রাজপুত-কুলাঙ্গার !--তোমাকে আজ আমি 

হত্যা করব 
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হ্ামসিংহ কাতরভাবে সম্রাটের প্রতি চাহিয়া কহিলেন-__ 

“জীহাপনা !” 

উরংজীব। ক্ষান্ত হও, দিলীর-_ও নিতান্ত ক্ষুদ্র জীব। মশ! মেরে 

হাত কালো কোরে না, দিলীর ! | 

দিলীর। সত্য কথা! তোমাকে মেরে এ হাত কালো কা্বনা ।-_ 

হেয়, কাপুরুষ, নরকের দ্বণ্য-_-কীট ! তোমায় দেখলে পাপ 1--তোমাকে 

হস্তে স্পর্শ করা একটা মহাপাতক ।--দূর ভ”৮ এই বলিয়া তাহাকে 
ধাক্কা দিয় দূর করিরা সআাট্কে কহিলেন-__“ভাত ধুরে আসি, সম্রাট!” 
_-এই বলিয়া চলিয়া গেলেন । 

উরংজীব। দিলীর খা! আমার জন্ত তুমি নিজের পুত্র্ধয় হারালে । 
কিন্তু আমার .উদ্দেগ্ত সাধু ছিল। এর জন্য আমি দায়ী নই, বন্ধু! 
এ হত্যা আনার পরামর্শে হয় নাই ! এত নীচাশয় আমি নই! 

মৌজামের প্রবেশ । 

মৌজাম। পিতা ডেকেছেন ? 

উরংজীব। হা, মৌজাম।-_দাক্ষিণাত্য যাবার জন্ত সমগ্র মোগল 

সৈন্তকে প্রস্তত হ'তে আজ্ঞা দাও । তুমিও প্রস্তত হও । 
মৌজাম। যে আজ্ঞা । 

[ উভয়ে নিষ্তরান্ত ] 
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তু দুস্থ্য। 

স্থান--দাক্ষিণাতো পালিগড় হর্গ। কাল-_রাত্রি। মারাঠা-অধিপতি 

শন্তুজী, ভুর্গাদাস, ও আকবর আসীন। 
শ্ভুজী। হূর্গাদাস, তুমি অসমসাহসিকের কাজ করেছে! ! ৫০৯ 

মাত্র রাজপুত ঘোড়সোয়ার নিয়ে যোধপুর থেকে পালিগড়ে এসেছে ! 

আকবর। আমরা এসেছি অনেক দিন। এতদিন মহারাজের দশন 

পাইনি । 

শস্তুজী। সাহজাদা! আমি বিশেষ রাজকাজে ব্যস্ত ছিলাম । 

তাই বিলম্ব হয়ে গিয়েছে । মাফ. ক'র্ধেন, সাহজাদ। ! অভ্ার্থনার কোন 

ক্রি হয়নি ? 

আকবর। না। মহারাজের সামস্তরা আমাকে যথাযথ শমাদর 

ক'রেছেন। কোন ক্রটি হয় নি। 

শক্ভুজী। সাহজাদার পরিবার ? 
ছর্গাদান। মাড়বাড়ের মহারাণার কাছে তাদের রেখে আসতে 

হয়েছে। তাদের প্রতি সম্রাটের আক্রোশ নাই। শুদ্ধ সাহজাদাকে, 

মহারাজ, আশ্রয় দান করুন। 

শল্ভুজী। আপনার আর কোন চিন্তা নাই, সাহজাদা ! আপনি এখন 

মনে কণ্্তে পারেন যে, আপন লৌহছুর্গে আছেন 1- ছুর্গাদাস, তোমর! 

এঁকে সম্রাট করেছিলে না? 

ছর্গাদাস। করেছিলাম, মহারাজ ! 

শ্ভুজী। ব্যস! আকবররসাহ ! আমর! মারাঠা জাতি 'আপনাকে 

সম্রাট ঝলে মানি। 
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আকবর। আমার ভাই মৌজাম সসৈন্তে আমার বিপক্ষে এসেছেন 

হর্গাাস। কুমার আজীমও সনৈন্তে আমেদনগরে এসেছেন । 

শম্ভুজী। কোন ভর নাই, সাহজাদা! আমি বহরমপুরে গিরে নিদ্ে 

আপনাকে সম্রাট বলে” অভিষেক কর্্ব। 

শত্তুজীর দুই সৈম্তাধ্যক্ষ শান্তজী ও কেশবের প্রবেশ। 

শান্তজী। জিঞ্জির! দুর্গের পতন হয়েছে, মহারাজ । 

শম্তুজী। উত্তম! সন্ত হ*লান। 

কেশব। নহারাজ! কর্ণেল কেরি আব্র ফার্ডিনাণ্ড মহারাজের 

সাক্ষাৎ প্রার্থী । এখানে নিয়ে আন্বো কি? 

শভুজী। আনে! নাক্ষতি কি! 

[ শাস্তজী ও কেশবের প্রস্থান । 

শস্তজী্ | বিশ্রাম নেই, সাহজাদ1-_রাজার রাজকার্য্য সঙ্গে সঙ্গে ফেরে : 

এই জিঞ্জির! দুর্গ ইংরেজেরা মাসাধিক হল তৈয়ের ক'রেছিল। তা! 

ভূমিসাৎ হ'ল দেখলেন !1- দুর্গাদাস ! রাজপুতেরা বুদ্ধ কণ্তে জানে ১ 

ছর্গাদাস। তার! দেশের জন্ত প্রাণ দিতে জানে। 
শস্তজী। কি রাজপুত জাতি ত বার বার যবনের পদ-দলিত 

হয়েছে। 

দুর্গাদাস। হয়েছে সত্য 1 কিন্ত মনে করে; দেখুন, মহারাজ । সমন্ত 

আধ্যাবর্তে রাজস্থান রেণুকাঁর মত ! তবু সমস্ত আর্ধ্যাবর্তে একা রাঁজপুতই 

এই তিন শ বছর মাথা উ“চু করে” আছে। 
শস্তজী। আর মারাঠি মাথা শুধু উচু করে” নেই-_মাথা তৈরের 

ক'চ্ছে-_কার ক্ষমতা অধিক, হুর্গাদাস ? 

দুর্গাদাস। মহারাজ ! আমি মারাঠা হীন বলি নাই? শুদ্ধ রাজপুত 
১ম 
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অসার নয়, তাই ঝল্ছিলাম। আমার এখানে আসার প্রধান উদ্দেস্তা, 

মহারাজ, এই সাহজাদাকে নিরাপদ করা। 
শস্তজী। আচ্ছা, এসেছো-_দেখে বাও মারাঠা যুদ্ধ করে কেমন! 

দেশে গিয়ে গল্প কর্ধার একটা বিষয় পাবে। 

দুর্গীদাস স্বগত কভিলেন--“এত দস্ত যাঁর, তার পতন অবশ্ঠস্তাবী |» 

কেরি ও ফার্ডিনাগ্ডের দভিত কেশবের প্রবেশ । 

শম্তজী। কেরী সাহেব! ভোমাদের জিঞ্জিরা দুর্গের অবন্থা দেখলে? 
কেরি। হা, রাজা! 

শন্তজী। এ অবস্থা তোমাদের বন্ধে উপনিবেশের হবে, মদি আমার 

বিপক্ষ জাহাজ তোমাদের বন্দরে আশয় দাও! আর এলিফ্যাণ্টায় মারাঠা 

দুর্গ নির্মাণ কার্বা। 

কেরি। রাজা 

শস্তজী। কোন কথা শুস্তে চাই না । যাও--আর পোটু গীজ সর্দার 
সাহেব! তোমরা আমার বারণ শুনলে না । তোনার্দের আহ্ছিত্বীপ দখল 

কণর্তে জাহাজ পাঠিইছি। দেখি তোমাদের গোস্জার বাণিজ্য কিসে চলে? 

এখনো সাবধান--যাও | 

কেরি ও ফার্ডিনাণ্ড কুনি শ করিয়া প্রস্থান করিলেন । 

শস্তজী। এই ফিরিক্গিগুলোকে আমি একটু ভয় করি, দুর্গাদাস।-_- 

কাব্লেস খা! 

নেপথ্যে । হুজুর !- 
শম্তজী। সরাব আওর অওরৎ-_ 

নেপথ্যে । যো হুকুম, মহারাজ । 



হুর্গাদাস। 

শম্তজী। এই ফিরিঙ্গিগুলো বড্ড সোজা বন্দুক আওয়াজ করে !_- 
আর কথন ছত্রভঙ্গ হয় না । একট! সৈম্ত যুদ্ধ করে ষেন একট! প্রাণী! 
এক গতি, এক লক্ষা, একদিকে মুখ 1-_ভারি জমাট ! 

সরাব হস্তে কাবলেস খার প্রবেশ। 

শস্তজী। [সরাব লইয়া আকবর ও ছর্গাদাসকে দিয়া] নেও, ছুর্গাদাস। 

ছুর্গী। মাফ. ক'র্ধেন মহারাজ ! 

শস্তজী। সেকি বল? _সরাব খাওডন! নেহাইং-[অপদার্ধের সন্থেত 

করিলেন ]--সাহজাদ1-_ 

আকবর । মন্দ কি!-_ 

শম্তজী। এই ত! তুমি সম্রাট হবার উপযুক্ত বটে। জমি তোনার 

সমাট কর্্ব। 

কাবলেস। অওরৎ ? 

শস্তজী | আলবৎ_-আভি--হিয়া__ 

দরগগাদাস। তবে আমি বাই। একটু বিশ্রাম করিগে যাই। 

শম্তজী। কেন, তোমার সতীত্ নষ্ট হবে ?-_-আচ্ছা বাও 1 

ছর্গাদাস উঠিতে উঠিতে ভাবিলেন--”“এতদূর অপার !-_-* 

নর্তকীগণের প্রবেশ । 

শস্তজী। এই যে! গাঁও, নাচো। সাহ্জাদ| ! মুসলমান জাতটা কি 
সস্ভোগ বেশ জানে? * 

আকবর স্বর! পান করিতে করিতে কহিলেন--প্নবাপান কিন্ত তার 

ধর্মে নিষিদ্ধ ।” 

শম্তজী। বটে!-তবেমেধর্দম আমার জন্ত নয়।--এমন সুন্দর 
১২৬ 



ছর্গাদাস। 

জিনিষ আছে! কেমন শুভ্র, শান্ত, স্থির! কিন্ত ভেতরে গেলেই সংদার- 

টাকে রঙিন্ করে” তোলে- হাঃ হাঃ হাঃ !- হ্বরা আর রমণী-_গাও। 

ছুর্গাদাস যাইতে যাইতে স্বগত কহিলেন__”এই সরা আর এই 

রমণীই তোমার সর্বনাশ ক'র্কে, শস্ত জী 1”-_বলিয়া চলিয়া গেলেন। 

শস্তজী। ছুর্গাদাস কি রকম করে' আমার পানে চাইলে, দেখলে 

আকবর ! উনি সতীত্ব দেখাচ্ছেন! ভণ্ড !-- 

আকবর । গাও-_ 

শম্তজী | হা, গাও-_নাচো-_কিসের জন্ত যুদ্ধ করে? মরি, সাহজাদা ? 

বদি জীবনটা ভোগ না কর্লাম--গাও। একটা সাহজাদার আবাহন- 

গীতি গাও--ইনি ভারতসআটের পুত্র আকবরসাহ-_- 

নৃতাগীত। 
যদি এসেছে! এসেছে! দয়! করি ব ধুছে__ 

কুটারে আমারি ; 

আমি কি দিয়ে তৃষিব তু'ষব তোমারে 

_ বুঝিতে না পারি । 

আমি যাব কি ও হদি'পর ছুটিয়া 2 

ামি পড়িব কি পদতলে লুটিয়। ? 

হাসিব, সাধিব, ঢালিব চরণে 

_নয়নের বারি 2 

যদি পেয়েছি তোমায় কুটারে আমার, আশার অতীত গণি; 

আজি আধারে, পথের ধূলার মাঝারে, কুড়ায়ে পেয়েছি মণি 

বদি এসেছ দিব হদয়াসন পাতি 
দিব গলে নতি তব প্রেম হার গাখি; 
রহিব পড়িয়। দিবস রাতি হে 

-চরণে তোমারি । 



ভুর্গীদাস। 

পব৪স্ন দুস্থ । 
স্পট ৪০০ 

স্থান--রাণা জয়সিংহের অন্তঃপুর। কাল-_সায়াহন। জয়সিংহ ও 

তাহার ধাত্রী মুখোমুখি দীড়াইয়াছিলেন। 

জয়। কি! কমল! আমায় না বলে? চলে* গিয়েছে? 

ধাত্রী। গিয়েছে ত গিয়েছে! হয়েছে কি? আপদ্ দূর হয়েছে ! 

জয়। বড় রাণী কোথায়? 

ধাত্রী। সে ঘরের লক্ষ্মী ঘরে আছে । 

জয়। তাকে ডাকো ত। নিশ্চয় ভার সঙ্গে ঝগড়া করে? চলে, 

গিয়েছে । 

ধাত্রী। না গো না! তার মুখে রাঁটি নাই। সে মাটির মানুষ 

ছোট রাণীই তাকে মাঝে মাঝে এমনি মুখঝামটা দেয়।-_বাপ্ব-যেন 
তাড়কা ব্রাক্ষপী ! ছোট রাণীর মুখ তনয় যেন তুবড়ি! আবার যখন 

নান করেন-_-তথন তোলো”_-দেখাইল--“নুন্বর বিচ্ছিরি অমন আমি 

কখন দেখিনি বাপু!” 

জয়। চোপ্! মুখ সামলে কথা ঝলিস্! 

ধাত্রী। ওরে বাবা! যেন কুস্তকর্ণ।! থেতে এলো! কেন? ভয় 

কিসের? তুই ছোটমাগী বলে? অজ্ঞান, মুই ত আর অজ্ঞান নই! আর 
সে মোর ইষ্টিদেবতাও নয় যে, মুই তোর মত রাঁজ্যি ভূলে তার জপে 
বোস্বো ! 

জয়। দ্যাথ, তুই আমায় মানুষ ক'রেছিস্ বলে” অনেক সহ্ করি। 

বেশী জালাস্নে-_যা, বড় বানীকে ডেকে দে! 

ধাত্রী। ডেকে দেবো না! নিজে যাওনা তার ঘরে! সে তঅংর 

৯২৮ 



হর্গাদাস। 

মোর মত তোমার কেনা দাপীটি নয়, আর তোমার ঘরে খেটে থেতেও 
আমি নি--সেও রাজরাজড়া-ঘরের মেয়ে। | 

জয়। তুই যাবিনে? 

ধাত্রী। ঈঃ-_? চোখরাঙানী দেখ__যেন ছর্ব্বস্ মুনি ! মার্ধা নাকি ? 

তার আর আশ্ধ্যিই বাকি! ছ্যাশকে মোছলমানের হাতে সঁপে দিয়ে, 

বাড়ী এসে ধাইমাগীর উপর রোখ ! নজ্জাও নেই ! 

জয়। সবাই নিন্দে ক'চ্ছে মানি, কিন্তু ধাইমা তুইও-_আমার প্রাণ 
যেকি ক”চ্ছেতুই জান্বি কি? 

ধাত্রী। জান্তে বাকিই বা আছে কি?-যাছ করেছে গো-যাছ 

ক”রেছে। পেত্বী হয়ে ঘাড়ে চেপেছে ।--নৈলে ছেলি ভালো !-_-আচ্ছা, 
যাচ্ছি। বড় রাঁণীকে ডেকে দিচ্ছি। কিন্তু তাকে যদি রুক্ষি কৈবি, ত 

এই বটি তোর ঘাড়ে বসিয়ে দেবো ১ তা মানুষ করে? থাকি আর যাই করে, 

থাকি--সতীলক্ীর অপমান সৈবো না। 

[প্রস্থান । 

জয়। যাছুই করেছে ! আমাকে তন্মপ করেছে ! আর কিছুই ভালে 

লাগেনা । সে এই নগর ছেড়ে চলে' গিয়েছে--সংসার শুন্ত দেখছি। 

চক্ষে অন্ধকার দেখছি! 

ধীরে ধীরে সরস্বতী প্রবেশ করিলেন । 

সবস্থতী । আমায় ডাকৃছিলে ? 

জয়। হা-ছোটরাণী কোথায় জানো ? 

সরস্বতী । না। 

জয়। তোমায় কিছু বলে? যায় নি? 
৯ ১২৪ 



দুর্গা দান। 

সরদ্ধতী। না। 

জয়। তোমার সঙ্গে [মস্তক নীচু করিয়া] কোন বচসা হয় নি? 
সরস্বতী । না। 

জয়সিংছ কিয়তৎক'ল নীরব রহিলেন। পরে কহিলেন_-“এই কথ, 
আনায় বিশ্বাম কণ্্তভে বল, সরম্বতি ? 

সরস্বভী। বিশ্বাস কর না কর, তোমার হাত। আমাকে জিজ্ঞাস! 

কণ্ণে, তাই বল্লাম । 

জয়। একারণ জানো কিছু ? 

সরস্বতী । না, ঠিক জানি না। 

জয়ু। অনুমান করেছে? 

সরম্বতী। ক'রেছি। 

জয়। কি অনুমান করেছো? 

স্ম্বতী। বলতে পার্কে না। 

জয়। ব্ল্তে পার্কে না? না ব্ল্বেনা? 

সরন্বতী। ভালো !--তবে তাই ! আমি ঝ্ল্বো না। 
জয়। সরম্বতি! এই তোমার পতিভক্তি!--সে যাই হোক, 

আমার কথা শোন। আমি তার জন্তে দেশত্যাগী হ'তে হয় হব।--ত! 

জানো বোধ হয় ? 

সরন্বতী। বিশেষ জানি। দেশকে ত মুসলমানের পায়ে বিকিয়ে 

এসেছো । তাকে ছাঁড়বে--তা'র আশ্চর্য কি? 

জয়। দেশকে আমি বিকিয়ে আসি নি। সন্ধি করেছি। 

সরস্বতী । একে সন্ধি বল, রাণা? মুসলমান জাত পাঁচ শ বছর 

ধরে” দেশ, জাতি, ধর্মকে পীড়ন ক'লে । সেই মুদলমান জাতকে মাড়বার 
১৩৬ 



দুর্গাদাস। 

বীর মমরে পরাস্ত ক'রেছিল--তার সঙ্গে এই সান্ধ!_তুমি রাণাপদের 
অবমাননা! ক'রেছো । 

জয়। কার জন্য ক'রেছি--নিজের জন্য না জাতির জন্য? 

সরম্বতী। ছোটরাণীর জন্ত!_ তোমার 'মার কিছু জিজ্ঞাসা 
কব্বার আছে? 

জর । না। 

সরম্বতী। উত্তম--তবে আমি যাই? 
জয়। যাঁও--আমিও যাই । 

নরন্বতী। যেরূপ অভিরূচি !-__-শোঁন নাথ, এক কথা বলে” যাই-_ 
বেখানে যাবে বাঁও। কিন্ত শাস্তি পাবে না। যে উদ্দাম প্রবুত্তিভরে 
আজম আমাকে ছেড়ে, পুত্র ছেড়ে, রাজ্য ছেড়ে, চলে” যাচ্ছ, সে প্রেম নয়, 

সে লাণসা। প্রেমের গতি নির্ঝরিণীর মত স্থির, স্বচ্ছ, মন্থর ) বারি- 
প্রপাতের মত উচ্ছৃসিত, ফেনিল, দ্রুত নয়। আসল প্রেম চকিত 

বিছ্যতের মত তীব্র নয়, জ্যোত্মার মত স্নিগ্ধ মধুর ।--এই কথা! মনে 
করে" নিরে যাও !-_মনে রেখো! অক্ষরে অঙ্গরে মিলিয়ে দেখো । 

[ প্রস্থান । 

জয়সিংহ। জানি সরম্বতি, বে, এ প্রেম নর, এ লিসা! এ আগায় 

ধীরে ধীরে রাহুর মত গ্রাম কচ্ছে-_ব্যাধির বিষের মত সমস্ত শরীর 
ছেয়ে আস্ছে। এ টান আবর্তের টান। সব বুঝতে পাচ্ছি। কিন্ত 
উপায় নাই, উপায় নাই ।”__বলিয়া উদ্ভান্তভাধে চলিয়া গেলেন। 



দুর্গাদাস। 

আঅষ্ঠ লুস্থা। 
৯ চু পদ 

স্থান--পুণ্যমালীর ছূর্গ। হুর্গাদাসের শয়নকক্ষ। কাল--প্রহর 

রাত্রি। শয্যার উপরে উপবিষ্ট হর্থাদাস একখানি পত্র পড়িতেছিলেন। 

“এইরূপে আপনার সরল উদার ভ্রাতা সমরসিংহের মৃত্যু হয়। 
এদিকে আমাদের মহারাণী চিতারোহণে তাহার স্বর্গীয় স্বামীর অন্ুগমন 
করিয়াছেন। ওদিকে স্ত্রেণ কাপুরুষ রাণ। জয়সিংহ মোগলের সঙ্গে 

এক অবমাননাকর সন্ধি করিয়া, রাজ্য ছাড়িয়া, দ্বিতীয় মহিষীকে লইয়া 

জয়সমুদ্রের তীরে গিয়া! বাস করিতেছেন । তাহার আচরণে, মহারাণীর 

স্বর্গারোহণে, আর বীর সমরসিংহের মৃত্যুতে রাজস্থান বিচ্ছিন্ন হইয়াছে ।__ 

রাঠোর সেনাপতি ! আপনি দেশে ফিরিয়া আন্গুন। আমাদের অপরাধ 

মার্জনা করুন। আমাদের সমবেত মিনতি রক্ষা করুন।”--হু'! পত্রে 

শতাধিক সামস্তের দস্তখৎ।”--এই বলিয়া পত্রথানি মুড়িয়া উপাধান- 

তলে রাখিয়া ছুর্গাদাস অধোবদনে কক্ষমধ্যে পাদচারণ করিতে লাগি- 

লেন॥। এমন সময় শস্তুজী কক্ষে প্রবেশ করিয়া মদিরাজড়িত স্বরে 
কহিলেন-_“গুনেছো, ছুর্গাদাস ।” 

ছুর্গীদাস চমকিত হইয়৷ উত্তর করিলেন--“কি, মহারাজ ?” 

শল্ভুজী। ওুরংজীবকে সমস্ত পার্বত্য প্রদেশ হ'তে তাড়িইছি।-_ 
এসেছিলেন চাদ শত্তুজীর সঙ্গে যুদ্ধ কণ্্ডে! জানেন না! 

দর্গাদাস। কিন্তু, বিজাপুর আর গোলকুগ্ডার পতন হয়েছে না? 

শভুজী। তাতে আমার কোন হানি হয় নি। আমি এপ্দিকে 

বিজীপুরের পশ্চিম প্রান্ত দখল করে? বসে” আছি! চাদ এদিকে এগিয়ে 
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আস্ছেন, পিছনে শস্তুজীর সৈন্য; ওদিকে পিছিয়ে যাচ্ছেন, পিছনে 
শত্ভৃজীর সৈম্ত। ব্যতিব্যস্ত করে” তুলিছি। জানেন ন৷ চাদ-_এ শ্ভৃজী । 

-আর কেউ নয়। 

তুর্খাদাস। কিন্তু এ রকম উদ্দেশ্তহীন যুদ্ধে ফল কি? অনুমতি দিউন, 

মহারাজ ! আমি রাজপুত সৈম্ত এখানে নিয়ে আসি । আর মারাঠ! 

রাজপুত মিলে ওরংজীবের বিপক্ষে দাড়াই। 
শস্তুজী। রাজপুত ! রাজপুত যুদ্ধ কণ্তে জানে? তাদের সাহায্যে 

প্রয়োজন নাই, ছুর্গাদাস! একদিন মারাঠাই রাজপুত আর মোগলকে 

সমভাবে পেষণ কণর্বে। 

দুর্গাদাস। মহারাজ! রাজপুতকে পরাজয় করে” মারাঠীর গৌরব 

বাড়বে না। তা”রাও হিন্দু, মারাঠাও হিন্দু। 

শভভুজী। তা বটে ।-_ছুর্গাদাস, তোমার বিছান! যথে্ট নরম হয়েছে ত? 
ছুর্গাদাস। রাজপুতের পক্ষে এ বিছানা যথেষ্ট নরম । আমাদের 

অনেক সময় অশ্বপৃষ্ঠই শয্যার কাজ করে। 

শভভুজী। এত ছুর্াদাস, এঁ জায়গায়ই তোমার সঙ্গে মেলে না। 

যুদ্ধও চাই, সঙ্গে সঙ্গে 'সম্তোগও চাই ।-_ছুর্গাদাস! জীবনের জন্ত 

সব কঠোর জিনিষে আপত্তি নাই।-_কিন্তু বিছানাটি নরম চাই ।-_- 

কাবলেস্ খা 

নেপথখ্যে। হুজুর! 
শভুজী। সব তৈরি? 

নেপথ্যে । হা, হুজুর! 

শত্তুজী | তবে এখন নিদ্রা যাও, ছুর্গাদাস। আমি যাই। 
[ প্রস্থান। 

১৩৩ 



জরর্গীদাস। 

ছুর্গাদাস । [ কক্ষে পাদচারণ করিতে করিতে ] যোদ্ধা বটে মারাঠা 

জাতি !_-অদ্ভুত অশ্বচালনা, অদ্ভূ্ভ সমরকৌশল, অদ্ভুত সহিষ্ণুতা !_-এর 

সঙ্গে যাদ রাজপুত জাতির একাগ্রতা, ত্যাগ আর দৃঢ়তা পেতাম, 

কি না ভ'তে পার্ত? না, তা হবাঘ নয় । ভারতের ভাগা স্তপ্রনন্ন নয়! 

হিন্দঙ্জাতি বে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে! আর এক হবার নয় |” 

এই বলিয়া তিনি কক্ষমধ্যে পাদচারণ করিতে লাগিলেন ।--সহসা 

দুরে আর্তন্বর শ্রুত হইল !-_দুর্গাদাস কহিলেন “ওঃ ! কি তীব্র আর্ভধবনি ! 
কিকরুণ!-কি অভ্রভেদী ! আরে কাছে! আরো কাছে !- একি! 

আমার দ্বারের বাহিরে যে! এ যে নারীর কাতরোক্তি !_-কি হৃদয়- 

ভেগী-_আনুলায়িতকেশী অ্রস্তবসনা এক নারী দৌঁড়িয়া সেই কক্ষে প্রবেশ 

করিলেন। 

নারা। রক্ষা কর! রক্ষ/। কর! 

ছর্দাদাস। ভয়কি! ভয়কি, মা!_কে তুমি, মা? 

তরবারি হস্তে শস্তুজী ও তৎপশ্চাতে কাব্লেস্ খা প্রবেশ করিল । 

শন্কুজী। পিশাচী!_-শয়তানী!_ভুমি তাকে দর খুলে দিয়েছে! ? 

ভুমি তার পলায্নের পথ পরিক্ষার করে' দিরেছে ? 

নারী। সে কুলনারী। 

শস্তুজী। সে কুলনারী ; তোর তাতে কি? 
নারী ভয়ে ভূপতিত হইলেন। শন্তজী তরবারি হস্তে করিয়া তাহার 

দিকে ধাবিত হইলেন । ছুর্গাদান সহসা! তাহার সন্মুথে আসিয়া কহিলেন-__ 

“শশ্তজি !-মহারাজ !--এ কি! অবলার প্রতি আক্রমণ! এও 

কি সম্ভব | 

শস্তুজী | চোপ. র*--সরে' যাও 
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ছর্গীদাস। কখন না। অবলার প্রতি অত্য।চার দুর্নাদীস আজ পর্যাত্ত 
কথন দীড়িয়ে দেখে নাই । ততব্রবারি কোববদ্ধ করুন, মহারাজ ! 

শল্তজী। জানো ও কে? 

তর্গাদাস। উনি যেই ভোন--উনি আমার মা। 

শস্তজী। সরে" দাড়াও, ছুর্গাদাস! 
ছর্গীদাস। প্রকৃতিস্থ হও, মহারাজ! তুমি স্থুরাপান কঃরেছে। ! 

নহিলে এ অবলার প্রতি অত্যাচার তোমার দ্বারা সম্ভব নয়। 

শন্তুজী। এখনো! বল্ছি সরে” দাড়াও । 

তর্গীদাস। কথন ন!। 

শস্তুজী। তবে তরবারি নাও। আমি নিরস্ত্র শক্রকে বধ করি না। 
তরবারি নাও । 

দর্গীদাস। এটুকু ত জ্ঞান আছে! তবে নারীর প্রতি অত্যাচার 

কেন ?- শোন, মহারাজ 1-- 

শস্তুজী। তরবারি নাও। [ পদাঘাত করিয়া ] নাও! 

দ্র্দাদাস। তরবারি নেওয়ার প্রয়োজন নাই” এই বলিয়া তিনি 

শম্ভুজীর গলদেশ ধরিয়া ফেলিয়া দিয়া তরবারি কাড়িয়া দুরে নিক্ষেপ 

করিলেন। পরে তিনি নিজের উ্ঠীষ খুলিয়া, তাহার তম্তদ্ধয় বন্ধন 

করিলেন । কাব্লেস্ সুযোগ বুঝিয়া পলায়ন করিল। 

র্গীদাস। প্মহারাজ । আপনার আতিথ্য গ্রহণ করেছিলাম । ক্ষমা 

কণর্বেন।” এই বলিয়া! তিনি নিজের ভরধারি লইয়া, পরে সেই নারীকে 

ক্রোড়ে উঠাইতে গিরা, আবার ভূমিতলে রাখিয়া! কহিলেন--“একি 1-- 

বালিক। মরে গিয়েছে! শুদ্ধ আতঙ্কে মরে? গিয়েছে ।মহারাজ ! 

এই ক্ষুদ্র নিরীহ কপোতীকে ঘার্ধার জন্য তরোয়াল নিয়ে চুটে- 
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ছিলে! তুমি মহাআ' শিবজির পুত্র !__ধিক্ 1”-"এই বলিয়! চলিক়' 

গেলেন। 
শভুজী। কোন্ হায়--পাঁক্ড়ো--পাকৃড়ো-_- 

বাহিরে অস্ত্রের শব্দ শ্রুত হইল । 

রক্তাক্ত কলেবরে ছর্গাদাস পুনঃপ্রবেশ করিলেন। সঙ্গে কাব্লেম্ 

ও সৈনিকগণ প্রবেশ করিল। কাব্্লেস শস্তুজীর বন্ধন মুক্ত করিল। 

দুর্গাদাস। সবস্থির থাকো! । আমি পালাচ্ছি না । পঞ্চাশ জনের 

বিপক্ষে একার আত্মরক্ষা সম্ভবে না। আর নিজের প্রাণরক্ষার জন্য 

শ্বজাতীয়ের প্রাণসংহার কণত্তে চাই না। একজন নারীর ধন্মরক্ষা ক'ণ্তে 

পেরেছি, এই যথেষ্ট পুরস্কার-বদিও তার প্রাণরক্ষা কণ্র্তে পাল্লাম না। 

ধর! দিচ্ছি; বাধো। যে শান্তি হয়, দাও।”-_-এই বলিয়া ছুর্গাাস 

তরবারি ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন । হস্ত বাধিবার জন্য আগাইয়া দিলেন! 

শস্ত জীর ইঙ্গিতে কাব্লেদ্ তাহাকে ভয়ে ভয়ে বাধিল। 

শস্তজী। হূর্গাদাস! বড় ম্পদ্ধী তোমার !-_তোনাকে পোড়াবো না, 

জীয়ন্তে গোর দিব! কি শান্তি দিব? কি রকমে নর্তে চাও? 

কাব্লেস। মহারাজ! মেহমানকে আপন হাত্সে জান লওয়! 

ঠিক নয়। আমি বলি, একে এর £বড় দৌস্ত ওুরংজীবের হাতে 

দিই ।--ফল দাড়াবে একই । তবে মহারাজের বুরা কামটা! কণ্তে 

হবে না। 

শস্তজী। হাতা বটে! সেই ভালো। কাব্লেস্! একে ওরংজীবের 

হাতে দিয়ে এস। সেখানে দেওয়াও যা, ব্যাত্রের বিবরে ছেড়ে দিয়ে 

আসাও তাই ।*-_এই বলিয়া! অত্যুচ্চ হান্ত করিলেন । 
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কাবূলেস্। [স্বগত] সঙ্গে সঙ্গে কাব্লেসের কিছু নফা হয়ে যাক্ 
না। বছৎ ইনাম পাবো । 

ছর্গাদাস। উত্তম !--আমি চণ্ল্লাম মর্তে। কিন্ত মনে রেখো, শতৃজী 
একটা কথা বলে যাই। তোমারও একদিন এই দশা হবে_-এই 
কাব্লেস্ খারই হাতে। যদি এখনও ভালো চাও-_স্থরা পরিত্যাগ 
কর। নারীজাতির সম্মান কর। আর এই কাব্লেস্ থাকে বিশ্বাম 
কোরো না। 

[ পট পরিবর্তন ] 

গুন দুস্ঠ 

স্থান--আমেদনগর-প্রাসাদ ; অন্তঃপুর-কক্ষ ৷ কাল- রাত্রি । সম্রান্জরী 

গুলনেয়ার একাকিনী সেই কক্ষে পাদচারণ করিতেছিলেন। 

গুলনেয়ার। আমরা এসেছি এই দাক্ষিণাত্যে-কার উদ্দেশে? 

লোকে জানে যে, ওরংজীব আকবরের উদ্দেশে এসেছেন ; বিজাপুর গোল- 

কুণ্ড জয় ক'্ভে এসেছেন ; মারাঠা জাতিকে দমন ক'র্ভে এসেছেন ।-_মুর্খ 

তা"রা। এ সব ছোট চক্র ঘুচ্ছে বটে কিন্তু এই ঘৃণিতচক্ররাজি ঘোরাচ্ছি 
_-এখানে বসে” আমি! আমি সেদিকে তজ্জনী না ফেরালে, শত আক- 

বর, বিজাপুর, শস্তুজী, দিল্লীর সমগ্র প্রাসাদকে দাক্ষিণাত্যের দিকে টেনে 

আন্তে পার্ত না ।--কি প্রভৃত শক্তি কি দরাঁজ হাতে অপব্যয় কণচ্ছি!_- 

বাদি! সরাব।- ছুর্গাদাস ! ছুর্গাদাস !_ তুমি যদি জান্তে__বদি জান্তে-_ 
আমি তোমাকে কি ভালবাসি! যদি জাস্তে কি মধুরতিক্ত, উত্তপ্তশীতল, 
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তীক্ষকোমল প্রবৃত্তি আমার অন্তরে জাগিয়ে দিয়েছো ! বদি জান্তে, 

তোমার উদ্দেশে সমস্ত মোগল সাশ্মাজ্য মাড়বার থেকে দাক্ষিণাত্যে টেনে 

এনেছি !__আমাকে কি ভালই বাস্তে !-বীদি! সরাব।”--বাদি! আসিয়া 

তাহার হস্তে মরাব দিল। গুলনেয়ার পান করিয়া অবহেলায় দূরে পাত্র 
ক্ষেপে করিলেন । “উঠ! কি পিপাসা !-দর্গাদান! আমি মদিরা 

পান ধরেছি কেন জান ?--ছুর্গাদাস ! তুমি যদি আমায় আজ দেখ, 

টিন্তে পারো কি না সন্দেহ !-_-এত শার্ণ হরে গিয়েছি £ এ প্রবৃত্তির কি 

মহা জালা! কি ভদ্দমনীয় বেগ! কি নধুর উত্পীড়ন ! 

নক) 

ওরংজীবের প্রবেশ । 

ওরংভীব। গুলনেয়ার ! 

গুননেয়ার। জাহাপনা! বন্দেগি। 

উরংজীব। গুলনেয়ার ! বড় সুসম্বাদ।--দুর্ধাদাস ধরা পড়েছে। 

গওলনেয়ার | কযা !-ন। পথিহাস ? 

ওরংজীব। পরিহান নর, প্রিয়ে, সত্য কথা! কাবলেস্ খা তাকে 

ধরে? এনেছে । তাঁকে ৩০০০০ আনরফি পুরস্কার দিইছি। আর 

তাঁকে বলেছি যে, শস্তজীকে পরিয়ে দিতে পার্লে, এর দশগুণ পুরস্কার 

তে 

2 

দিব। 

গুপনেয়ার | সতা কথা ?--এতদিনে বুঝলাম, নাথ, তুমি আমার 

ভালোবাসো ! আমাদের দাঙ্সিণাত্যে আসা এতদিনে সার্থক হ'ল! 

ওরংজীব। কিন্তু গুলনেয়ার! তুমি স্ুরাপান করেছে । 

গুলনেরার। হা ক'রেছি। এখন আর এক পেয়ালা এই হুর্াদাসের 

ধর! উপলক্ষে পান কণ্র্ব। বীদি-- 
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ওরংদীব। সেকি, গুলনেয়ার ? সুরাপান আমার প্রাসাদ কক্ষে ! 

গুলনেয়ার সগর্ধে উঠিয়া দীড়াইয়া কহিলেন “তাই, হয়েছে কি 

সত্রাট ?” 
গুরংজীব। জানে! আমি স্ুরাপানের বিরোধী ! 

গুলনেয়ার। তুমি হতে পারো । আমি নহি। 

ওউরংজীব। তুমি নও ?-_তুমি মুদলমান ধর্মে দীক্ষিত 5ও নি? 

গুলনেয়ার। সে আমার মঙ্জি। আমার মঞ্জি ভলে এ ধন্ম ছেড়েও 

দিতে পারি !-ধন্ম ?- ধর্ম আচরণের জন্ত আমি তৈইরি হইনি । আনার 

দিকে চাহ দেখি, সম্রাট! এই স্থগোল কোমল বান্ুধুগল দেখ! এই 

'ুদীর্থ ঘনকুষ্ কেশদাম দেখ, এই তরল স্বচ্ছ দ্বর্ণাভ বর্ণ দেখ। এ রূপ কি 

নসজিদে গিয়ে মাথা খুঁড়বার জন্য তৈয়ের হয়েছিল ?-_তুমি বড় ধাম্সিক, 

জাশাপনা! তবে আমাকে বিবাহ না করে, এক মোল্লানীকে বিবাহ 

করনি কেন? 

ওরংজীব। কি বল্ছো, গুলনেরাপর_ভুমি জানো না। 

গুলনেয়ার । বেশ জানি ।-_-শোন !-দুর্দাদান কোথায় ? 

ওরংজীব। দিলীর খার রক্ষণায় ।--তাকে কি শাস্তি দিব জানি না। 

গে 

খগুলনেয়ার। তাকে কোন শাস্তি দিবে ন। ভাকে মুক্ত করে" দেবে। 

রংজীব। ঘপেকি?-_-মেকিহ'তে পারে? 

গুলনেয়ার। হভে থে বেশ পারে, তা তুমি নিজেই বুঝ্তে পাচ্ছে । 

শুদ্ধ মুক্ত করে” দেবে না! আমার সঙ্গে কারাগারে যাবে । আমি বল্বো 

র্থাদানকে মুক্ত করে” দাও__আর তুমি স্বহস্তে তাকে মুক্ত করে” দেবে। 

উরংজীব। তুমি কি বল্ছে৷ জানো না, গুলনেয়ার ! তুমি প্রক্কৃতিস্থ 
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হও।-_-তুমি অত্যধিক সুরা পান করেছে! । প্রক্কৃতিস্থ হও ।”--এই 

বলিয়৷ সম্রাট. চলিয়া গেলেন । 

গুলনেয়ার। উত্তম! আমি প্ররৃতিস্থ হ ছি হর্গাদাস ! তোমাকে 

আমিই স্বহস্তে মুক্ত কণ্ব্ব। আমার সেকি গৌরব! আমি তোনাকে স্বহস্তে 
মুক্ত করে, আমার বুকের কাছে টেনে এনে, আমার প্রেম ভিক্ষাস্বরূপ 

দেবো! ছুর্গাদাস! আমি তোমার দিলীর সিংহাসনে বসাবে ) আর 

আমি তোমার সম্রাজ্জী হব। কি সে সম্মান!_আর ওরংজীব। 

তুমি ত এই মুঠোর মধ্যে! তোমায় নামাতে কতক্ষণ ?__ছুর্গাদাস! 
তোমার সব অপরাধ ক্ষমা কর্লাম। এতদিন যে তীব্র লালসার জালার় 

আমায় জালিয়েছেো৷ ; আমার হৃদয়ের পিঞ্জরে না এসে, বনে বনে, পর্বতে 

পর্বতে, উপত্যকায় উপত্যকায় আমাকে তোমার পশ্চাতে পশ্চাতে 

ছুটিয়েছ ;১--সব ক্ষম! করলাম! ছুর্গীদান! আজ তোমার সব দোষ ক্ষম! 
কণ্লাম! উঃ আজ কি আনন্দ! 

[ প্রস্থান । 

অঞ্িন্ন দুস্থ 

স্থান__-শিবির-কারাগার ৷ কাল-_গতীর রাত্রি। শৃঙ্খলাবদ্ধ দুর্গীদাস। 

ছুর্গাদাস। শেষে এ দশাও হ'ল! যে লাঞ্চনা এতদিন বিজাতি 

বিধশ্ী শত্রর কাছে হয় নি, তা আজ স্বজাতি শ্বধর্্ী হিন্দুর হাতে 
হ'ল! 
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শ্ভুজি ! তুমি ভেবেছে! যে, মারাঠা একদিন রাজপুত মুসলমানকে এক 
সঙ্গে পদদলিত কণর্বে। তা হ'লেও দুঃখ ছিল না । কিন্তু তা; হবে না। 

দেখবে যে একদিন মারাঠা, রাজপুত, মোসলমান এক সঙ্গে অন্ত কোন 

জাতির পদতলে এসে লোটাবে। বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি আছেই 
আছে ।-_কে কারাগারের দরোজ খুললে না ?-_-কে? 

সুসজ্জিত গুলনেয়ার কারাগারে প্রবেশ করিলেন । 

দুর্গাদাস। একি অপরূপ সজ্জা! একি রূপের জ্যোতিঃ!1_-কে 

আপনি? 

গুলনেয়ার। আমি বেগম গুলনেয়ার ! 

ভর্গাদাস। বেগম গুলনেয়ার !__ 

গুলনেয়ার। চিন্তে পাচ্ছে? না, ছুর্গাদাস? আমাদের পুর্বে একবার 
দেখা! হয়েছিল । সে দিন আমি তোমার হাতে বন্দী হয়েছিলান। আজ 

তুমি আমার হাতে বন্দী । 
দুর্গাদান। আপনি আমার শান্তি বিধান কণ্্তে এসেছেন ? 

গুলনেয়ার। না, আমি তোমাকে মুক্ত কণর্ডে এসেছি। 

ছুর্গাদাস। প্রতাপকারম্বরূপ ? 

গুলনেয়ার। না! 

ছুর্গাদাস। তবে ?--সম্রাটের আজ্ঞায়? 

গুলনেয়ার । বেগম গুলনেয়ার সমাট. 'গর্ংজীবের আজ্ঞার অপেক্ষা 

রাখে না। আমার আজ্ঞাই তিনি এতদিন পালন করে" এসেছেন। 

ছুর্াদাস। তবে? 
গুলনেয়ার। আমি তোমাকে মুক্ত করে' দিতে এসেছি, কারণ তুমি 

আমার প্রাণেশ্বর ! 
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হূর্গাদাস। এ কি পরিহাস? 
গুলনেয়ার । তোমার খুব আশ্চর্য্য বোধ হচ্ছে ;--যে, আমি স্বয়ং 

ভারত সম্রাঙ্জী গুলনেয়ার ; আর তুমি একজন রাজপুত সেনাপতি মাত্র; 

আম তোমাকে প্রাণেশ্বর বলে+ ডাকৃছি ? হা, আশ্চর্য্য হবার কথা বটে? 

তবে আমি সাধারণ নারীর মত কাজ করি না । সমাজ্ঞী হয়ে একজন 

সামান্ত দেনাপতিকে “তুমি আমার প্রাণেশ্বর” এ কথা এই ভাবে আমি 

ছাড়া জগতে আর কেউ বলতে পার্ত? কিন্তু অদ্ভুতেই আমার প্রবৃত্তি । 
সাধারণ যা, সামান্ত যা, তা সআজ্ঞী গুলনেয়ার করে না! সে যখন 

ঘোড়া ছুটোয়, রশ্মি ছেড়ে দেয় ? সামান্ত, সংযত, পরিমিত আনন্দ সে চায় 

নাঃ অসীমের_-উচ্ছৃঙখলের রাজত্বে তার বাস! 
ছর্গাদাস। কিন্তৃ--সম্রান্জী-- 
গুলনেয়ার । শোন, বাধ! দিও না । আমি যাই করি তাই অদ্ভূত । এই, 

গ্রকাণ্ড মোগল সাম্রাজ্য একট! প্রকাণ্ড বিস্ময় নয় ?-_সে বিস্ময় আমার 

স্থষ্টি! এ সাম্রাজ্য সম্রাটের হস্তাক্ষর বটে, কিন্তু রচনা! আমার ! আমার 

তক্জনী-উত্তোলনে সাম্রাজ্যে যুদ্ধ, আমার অভয়দানে সাম্রাজ্যে শাস্তি! 

আমার সহান্ত দৃষ্টিতে এক একট! রাজ্যের উত্থান ) আমার ভ্রক্ষেপে এক 

একটা রাজোর পতন! এতদিন এই হয়ে আস্ছে। যে দিন তোমার 

হাতে বন্দী হয়েছিলাম, সে দিন সে অবস্থা নিয়তির কঠোর বিধান বলে? 

মেনেছিলীম;$ কোন মান্ষের কাছে মাথা হেট করিনি। সেইদিন 

তোমাকে ভালবেসেছিলাম ! কিন্তু সে প্রেম জানাই নি; কেননা, 

বন্দীভাবে যে তোমার প্রেন ভিক্ষা! কণ্্ব, সেরূপ উপাদানে আমার প্রবৃত্তি 

গঠিত হইনি। আজ তুমি আমার বন্দী। এই আমার প্রেমজ্ঞাপনের 
উপযুক্ত সময় ।- দুর্গীদাস! আমি তোমায় ভালোবাপি ! 
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দর্গাদাস। 

দুর্গাদাস। বেগমসাহেব! আপনি কি ব+ল্ছেন, বোধ হয় আপনি 

বুৰ্তে পাচ্ছেন না। 
গুলনেয়ার। সমাটুকে ভয় কচ্ছ? এসো! দেখ্বে সমতরট আমার 

দাস; আমি তার দাসী নহি। তোমার দিলীর সিংহাসনে বসাবে? 
এসো! 

দুগাধাস। বেগমসাহেব ॥ মাফ, কবেন ! অসছুপায়ে পৃথিবীর সম্রাট, 

হ'তে চাহ না। 

গুলনেয়ার। সাম্রাজ্য ৮৪ না? 

র্গাদাস। না, বেগমসাহেব 1--আগনি ফিরে যান । 

গুলনেয়ার। কি? তুমি আমাকেও চাও না? 

দুর্গাদাপ। না। পরদারকে আমর! রাজপুতজাতি মাতা বলে 

মানি। আপনার মর্যাদা আপনি না রাখেন, আমি রাখবো । 

গুলনেয়ার ক্ষণকাল স্তশ্ভিএ হইয়া নীরব রাঁভলেন। তাহার আপাঁদ- 

মত্তক উষ্ণরক্তআ্োত বহিতে লাগিল। তিনি বুঝিতে পারিলেন না যে, 

তিনি আকাশে কি মর্ত্যে। পরে তিনি কহিলেন--“কি দুগাদাস 1 ভুমি 

আমার প্রেম প্রত্যাখ্যান কণচ্ছ--সম্রাট. ওগংজীব বার হাঙ্গতৈর অপেক্ষায় 

থাকে ?” 

দুর্দাদাস। বেগমসাহেব ! জগতে সকলেই গুরংজীব নর । পুথিখীতে 

ওরংজীবও আছে, ছুর্গাদাসও আছে। 

গুলনেয়ার। একি সম্ভব জানো দ্ুগাদাস, তোমার পক্ষে এর 

ফল কি? 

ছর্গাদাম। জানি-মৃত্যু। 

গুগনেয়ার। না, ছুর্গাদাম তুমি পরিহাস কচ । 
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ছুর্গাদাস। 

ছুর্গাদাস। জীবনে এর চেয়ে গম্ভীরভাবে কখন কথা কহি নাই। 

গুলনেয়ার । কি! আমাকে উপেক্ষা ক”চ্ছ”? হুর্গাদাস, পূর্বে +লেছি 
এলনেয়ার নতজানু হয়ে প্রেমভিক্ষা করে না; আশীর্বাদের মত প্রেম 

বিতরণ করে ।--বেছে নাও-_বেগম গুলনেয়ার কিম্বা মৃত্যু ! 

ছুর্গাদান। বেছে নিলাম-_মৃত্যু। 

শুলনেয়ার। মৃত্যু! ঘবে তাই হবে-__আমি তোমাকে বধ কর্ব্ব। 

গুলনেয়ারের কাছে একট! পাবে---হয় প্রেম, না হয় প্রতিহিংসা ! যদি 

প্রেম না চাও, প্রতিহিংসা নে'ও__কামবক্স ! 

গুলনেয়ারের পুত্র কামবল্স প্রবেশ করিলেন । 

গুলনেয়ার। কামবক্স !--বধ কর! একে বধ কর! এই মুহূর্তে বধ 
কর !-_চেয়ে রয়েছে! যে !--বধ কর! 

কামবক্স । কেন, মা ?--পিতার বিনা অন্ুমতি-_- 

গুলনেয়ার। পিতার অনুমতি? আমার আজ্ঞার উপর পিতার 

অনুমতি? বধ কর এই মুহূর্তে । কি! আমার কথার অবাধ্য তুমি ?” 

-_চীতকার করিয়! কহিলেন_-“বধ কর--বধ কর--বধ কর।” 

কামবক্ তরবারি বাহির করিতে করিতে কহিলেন--প্উত্তম ! তবে 

প্রস্তত হও, বন্দী !*-- 

ছর্গাদাস। আমি প্রস্তুত । 

কামবঝস ছুর্গাদাসের বধার্থে তরবারি উঠাইলেন। এমন সময় দিলীর 

খ! প্রবেশ করিয়া কহিলেন-__-পসাবধান, কামবক্স !- নহিলে--* পিস্তল 

কামবক্সের প্রতি লক্ষ্য করিলেন। 

গুলনেয়ার। কে তুমি? 
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দর্গাদীস। 

দিলীর। আমি মোগল সেনাপতি দিলীর খ!। 

গুলনেয়ার | কি ! তোমার স্পদ্ধা যে, আমার আজ্ঞার বিপক্ষে দাড়াও ? 

দিলীর। দিলীর খা কাউকে ভয় করে না বেগম সাহেব! সে 

এমন সাধুতার অভেগ্ত বন্মে আচ্ছাদিত যে, স্বয়ং ঈশ্বরকে ভয় করে না; 
তুমি ত তুচ্ছ জীব।-_-পাপীয়পী! নির্লজ্জা!__মনে কোরো না, আমি 
কিছু শুনি নাই। সব শুনেছি ।”__-পরে দুর্খাদাসের দিকে ফিরিয়া 

কহিলেন--“ুর্গাদাস! বীর! জান্তাম যে তুমি মহৎ! কিন্তু এত মহৎ 

স্বপ্রেও ভাবি নাই। আমি স্বহস্তে তোমার বন্ধন মোচন করে, 

দিচ্ছি। [বন্ধনমুক্ত করিয়া] চলে এসে! বাহিরে-_-আমার নিজের 

সর্বোৎকৃষ্ট অশ্ব তোমাকে দিচ্ছি। সঙ্গে পঞ্চশত অশ্বারোহী দিচ্ছি । দেশে 

ফিরে যাও ।--আমার আজ্ঞায় কোন মোগলসেনানী তোমার কেশস্পর্শ 

ক্বে না! চলে” এসো বীর! বন্দেগি বেগম সাহেব !”--_ছুর্গাদাসের 

হাত ধরিয়৷ নিশ্্ান্ত হইলেন। 

গুলনেয়ার ও কামবন্স প্রস্তরমু্তিবৎ দণ্ডায়মান রহিলেন। 
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পঞ্চম অন্ক। 
সপ কী শিস 

প্র্থন্ম দু্ঠ্য । 

সপ সু সপ 

স্থান--পাহালার উগ্যানচন্দ্রাতপ | কাল-_রাত্রি।॥ সিংহাসনারূচ 

আকবর । সন্ুুখে নর্তকীগণ। 

নৃত্যগীত। 

নীল গগন, চক্দরকিরণ, তারকাগণ রে! 

হের নয়ন-_হধমগন চার ভুবন রে ; 

নিপ্রিত সব কুজন-রব, নীরব ভব রে! 

মোহন নব হেরি বিভব মেদিনী তব রে! 

বাহিত ঘন স্ত্িপ্ধ পবন জ্যোত্স্ামগন মন রে-_ 

নন্দনবন-তুল্া-ভুবন_ মোহিত মন রে। 

আকবর । কেয়াবাৎ!- বাহবা 1---লোভানাল্া 1--বাহবা বেহাগে 

কোমল নিখাদ ! স্বর্গ যদি এই রকম হয়, তবে স্বর্গ বড় সুখের জায়গ! । 

সোভানাল্লা । আবার নাচো 5; আবার গাও। 

এই সময়ে সহান্তাননে কাব্লেস্ খা প্রবেশ করিল । 

আকবর। কে? কাব্লেস্থা! শস্তুজী কোথায়? 

কাব্লেদ। আর শম্তজী! সাহজাদা! শত্তুজী--এই”_-এই 

বলিয়! কাবলেন্ পতনের ভঙ্গী দেখাইল। 

আকবর। সেকি? 

কাবলেস। কুপোকাৎ! 

১৪৬ 



দুর্গাদাস। 

আকবর। কুয়োয় পড়ে” গিয়েছে ? বেশী খেয়েছিল বুঝি? 
কাব্লেস্। না, সাহজাদা! শস্তজী গ্রেপ্তার। টাদ এখন তোমার 

পিতার শিবিরে । হাতে”-__এই বলিয়৷ বন্ধনের অবস্থা দেখাইল। 
আকবর। সেকি?--অসম্ভব! 

কাবলেস্। অসম্ভব টব নয়, সাহজাদা | একেবারে ঠিক ।-_এখন 
আপনার নিজের পথ দেখুন । 

আকবর । একি সত্য কথা, কাবলেস্? 

কাবলেস্ ঘাড় নাড়িয়া কহিল-_“ভারি সত্য, সাহজাদ।! মিথ্যা কথা 
কাবলেস্ খ| কদাচিৎ কয় । শত্তুজী একেবারে গ্রেপ্তার । এখন আপনি 
কি কণর্ধেন ঠিক করেছেন? আপনার মুখ যে কালীবরণ হয়ে গেল ! 

আকবর নীরব রহিলেন। 

কাবলেস্। শুনুন, সাহজাদা! আমার পরামর্শ যদি শুস্তে চান--- 

আপনি আমার সঙ্গে সআাটের কাছে আস্মন। 

আকবর ম্লান হাসি হাপিয়া কহিলেন--“সম্রাটের কাছে? তার 

চেয়ে ব্যাত্রের বিবরে যেতে রাজি আছি।” 

কাব্লেদ্। আমি বল্ছি, সাহজাদা--আপনি আমার সঙ্গে চলুন 
বাদশাহের কাছে । কোন ভয় নাই। তিনি আপনাকে কিছু ব্ল্বেন 
না। বরং কাবাব খেতে দেবেন। আমি জামিন হ'চ্ছি। 

আকবর। পিতার কাছে? 

কাবলেস্। হা, আকবর! পিতার কাছে। পিতার কাছে ।--কি 

বলেন? 

এই সময়ে হুর্গাদাস প্রবেশ করিয়া কাবলেন্ খাকে কহিলেন-__ 

“বিশ্বাসঘাতক ! তোমার যড়যন্ত্র-জালে নিরীহ আকবরকেও জড়াতে চাও? 
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ছুর্গাদাস। 

আকবর। একি! এযেছুর্গাদাস ! 
কাব্লেস্। তাই ত!-_এযে-_[ কম্পিত] 
ছুর্গাদাস। কাব্লেদ্! তোমার অভিলাষ পুর্ণ হয় নি। আমি 

জীবিতাবস্থায় ফিরে এসেছি । আমায় শক্রকরে ধরিয়ে দিয়েছিলে, 

যায় আসে না। আমি তোমার কেহ নই। কিন্তু শেষে তুমি তোনার 
আপন প্রভূ শত্তুজীকেও ধরিরে দিয়েছে৷ ।_-কৃতদ্র | নরপিশাচ ! 

কাব্লেস্। না মশায়--আমি না _মহাঁরাজ-_ 

ছুর্াদীস। তুমি নও? কাব্লেস্! মহারাজ শম্ভুজী তোমার 

পরামর্শে এক নবোঢ়া ব্রাঙ্গণ বালিকাকে হরণ কণ্্ে ছুর্গের বাহির হযয়ে- 

ছিলেন কি না?__সত্য বল; মিথ্যা বল্লে নিস্তার নাই। 

কাব্লেস্ কীপিতে কাপিতে কহিল--“এন্ডে” । 

দুর্াদান। আর তুমি আগেই সে সংবাদ কুমার আজীমকে দিরাছিলে 

কিনা? তার পরে কুমার আজীম ৫০* মোগল সেনানী নিয়ে এসে 

মহারাজকে বন্দী করেন।--কেমন? ঠিককি না? 

কাব্লেস। এজ্ঞে! [ পলায়নোগ্যত | ] 

ছুর্গাদাস। “ভগে! মাৎ।”__-এই বলিয় ছুর্গাদাস কাব্লেস্ খার গলা 

টিপিয়! ধরিয়া কহিলেন__“কাধ্লেস্ খা! আল্লার নাম করে!” 

কাব্লেস। মাফ করে! খোদাবন্দ--আমি, আপনার কুত্তা । 

এই বলিয়া! সেই ভয়বিহ্বল কম্পিতকলেবর কাবৃলেস্ খা দুর্গীদাসের 
চরণ ধরিল। 

ছুর্াদাস। যাও, তোমার বধ কর্ব না। আমার হাত তোমার 

হত্যায় কলঙ্কিত কর্্ব না। তুমি শম্তুজীর পরকাল থেয়ে শেষে তার 
ইহকালও থেলে। নরকেও তোমার শ্থান নাই--যাও ।*_-বলিয়! 
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পদাঘাত করিয়া কাবৃলেস্ থাকে দূর করিয়া দিলেন। কাব্লেস্ চলিয়া 
গেলে ছুর্গাদান আকবরকে কহিলেন--৭সাহজাদা! এক দিন আমি 
শতৃজীকে বলেছিলাম যে, “এই স্থুরা আর এই নারীই তোষার সর্বনাশ 
কর্বে। আর সে সর্বনাশ সাধন কর্বে এই কাবৃলেম্ খাঁ ।”_অবিকল 

' তাই হ'ল!-যুবরাজ! এই দৃষ্টান্ত হ'তে শিক্ষ' লউন। পূর্বেও অনেক 
বার ঝলেছি, আজ আবার বল্ছি-দিন থাকতে সুরা আর নারী 
পরিত্যাগ করুন !_-বড় ভয়ঙ্কর নেশা এই ছুই। 

আকবর। বড় অধিক বিলম্ব, ছুর্গাদাস !--বড় অধিক বিলম্ব ! 

ছুর্গাদীস। কিছুই বড় অধিক বিলম্ব নয়, কুমার ! কেবল প্রবৃত্তি 
যত অধিক দিন আসন দখল করে” থাকে ততই তাকে তাড়ানো ছুর্ষর 

হয়। আপনি উচ্চবংশজাত, উচ্চশিক্ষিত, উচ্চহৃদয় ব্যক্তি) আপনি 

চেষ্টা ক'লেকি এ পাপ ঝেড়ে ফেলে দিতে পারেন না ? 

আকবর ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিয়া পরে ধীরে ধীরে কহিলেন__ 

প্ছুর্গীদাস! তুমি ঠিক ঝলেছো। আমি এ নেশা পরিত্যাগ ক'র্ব। শুধু 
এই নেশ। নয়। সংসারের নেশা পরিত্যাগ কণর্ব। সব পরিত্যাগ কার্ব। 

দূর্গাদাস। সে কি, সাহজাদা ? 

আকবর। হা,বীর! সব পরিত্যাগ কণ্ব্ব। জীবনে দ্বণ৷ হয়ে 

গেছে। পরের গলগ্রহ হয়ে বেড়াচ্ছি, তবু বিলাসে মজ্জিত হয়ে 

আছি। একি সাধারণ মানপিক দুরবস্থা! সেটা আজ যেমন অনুভব 

কচ্ছি, তেমন আর কখন অনুভব করি নাই।”--বলিয়া মন্তক নত 

করিলেন। 

ছুর্গাদান। শুনুন, সাহজাদা! আমার সঙ্গে মাড়বারে চলুন- আমি 
জীবিত থাকৃতে আপনার কোন ভয় নাই ।-_চলুন। 
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আকবর । না, ছুর্গাদাস, আমি মাড়বারে যাবো না। আমি মক্কায় 

যাবো । অনেক দিন তোমাদের গলগ্রহ হয়েছি। তোমায় অনেক 

ক্রেশ দিয়েছি । ক্ষমা কোরো । আমাকে রক্ষা কণ্তে তুমি স্বদেশ, স্বজন 

ছেড়েছে৷। আমার জন্ত তুমি ভ্রাতা হারিয়েছে, নিজে নর্ভে বসেছিলে। 

দুর্গাদাস। সে আমার ধর্ম, কুমার ! কর্তব্য মাত্র । 

আকবর। কর্তব্য! আমি মন্কাপ় গিয়ে এ রকম কর্তবা পালন 

কণ্্তে শিখবো ॥ অনেক পাপ ক'রেছি £ সর্বকার্ষ্যে অবহেলা করেছি; 

বিলাসে মজ্জিত হ/য়ে কালক্ষেপ করেছি; পিতার বিদ্রোহী ভঃয়েছি ; 

সত্রীহস্তা হয়েছি ; নিজের জন্য জেনে শুনে তোমার সর্বনাশ করেছি; 

শেষে শন্তুজীর মৃত্যুর কারণ হলাম । যাই, দুর্গাদাস! আমার জন্ত 

এত করেছো. আর একট! কাজ কর। তুমি দেশে ফিরে যাও আমার 

রাজিয়াকে দেখো । তাকে দেখো, ছুর্গাদাস !_-তোমার হাতে তাকে 

সঁপে দিয়ে গেলাম ।--তবে যাই, বিদায় দাও।”--বলিরা আকবর 

দুর্গাদাসের কর ধারণ করিলেন । 

[ পটক্ষেপণ |] 

হিিতাীন্ দুস্থ । 
--(+)--- 

স্থান__জরসমুদ্রের হুদতীরে প্রাসাদ। কাল-সায়াহন। জয়মিংহ 

ও কমল! প্রাসাদের বারান্দার দীড়াইয়া কথা কহিতেহিলেন। 

জয়সিংহ। কমলা, তুমি বিরূপ হয়ো না। তোমার জন্ঠ আমি দেশ 

ছেড়েছি, রাজ্য ছেড়েছি, পুত্র ছেড়েছি । 
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কমলা । কে ছাড়তে ঝলেছিল? 

জয়। তুমি। 
কমল1। কোন জন্মেও নয়। আমি ঝলেছিলাম মাত্র যে, বড়রাণী 

আর ছোটরাণীর মধ্যে বাকে চাও, একজনকে বেছে নাও; একত্রে 

দু'জনকে পাবে না। 

জয়। আমি তোমাকে নিইছি। বড়রাণীকে ছেড়েছি । 

কমল! । কিন্তু রাজ্য ছাড়তে আমি বলিনি । রাজ্য বড়রাণীর ছেলে 

অমরসিংহের হাতে সপে দিয়ে আস্তে বলিনি । আমার পুত্র কি কেউ নয়? 

জয়। 31 এইনিয়ে তোমার সঙ্গে বড়রাণীর ঝগড়া ! তা এত 

দিন মুখ ফুটে বলনি কেন, কমলা? বড়রাণী পুত্রের অমঙ্গল আশঙ্কায়, 

কলহের কারণ সেদিন প্রকাশ করে নি। এখন বুব্তে পাচ্ছি ।-__ 
কমলা ! র্রাজ্য অমরসিংহের ! কিন্তু আমি তোমার । অমরসিংহ 

ক্্য্ঠপুত্র । শাস্ত্বঅন্থসারে জ্যেষ্টপুত্র রাজ্যের অধিকারী । 

কমলা । আমার চেয়ে তবে তোমার শাস্ত্র বড় ? 

জয়। কমল! ! একদিন আমার কাছে সব শাস্ত্রের চেয়ে তুমি বড় 

ছিলে। 

কমলা । তবে ১- তোমার কি ইচ্ছা যে, তোগার মৃত্যুর পরে আমি 

অন্নের জন্য বড়রাণীর দুয়োরে ভিখারী হব? 

জয়সিংভ স্তম্তিত হইয়! ক্ষণেক নীরব রহিলেন ; পরে ধীরে ধারে 

কহিলেন--“এত ভবিষ্যৎ চিন্তা তোমার কাছে, কমলা? আমি ত তা কথন 

ভাবিনি-_তবে তোমার চিন্তা তোমার পুত্রের জন্ত নয় ; নিজের জন্য ?” 

কমলা । নিজের জন্ত চিন্তা কি এতই গহিত ভল, বাণ! 

কে চিন্তা করে না, মহারাজ ? 
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জয়। কৈ! আমি ত কথন করিনি, রাণী! আমি রাণা রাজসিংহের 

পুত্র । আমি মনে ক'র্লে কি না হ'তে পার্ভতাম ? যশ, মান, অর্থ, প্রতৃত্ব, 

বিলাস পরিত্যাগ করে জাতির ধিক্কার নিয়ে আমি তোমার জন্য বনবাসী 

হয়েছি । ভবিষ্যৎ ত দূরের কথা, আমি তোমার জন্য বর্তমান ছেড়েছি। 
কমলা । আমার জন্ত ছেড়েছে! 2 না আমার রূপের জন্য ? তুমি 

আমায় বিয়ে করেছিলে আমার জন্ত নয়, আমার রূপের জন্ত। আমি 

তোমায় বিয়ে করেছিলাম তোমার জন্ঠ নয়, তোমার রাজ্যের জন্য। 

জয়। আমার রাজ্যের জন্য? এ কি শুন্ছি ঠিক? এতদিন কি তবে 

স্বপ্ন দেখছিলাম! আমি যে ভেবেছিলাম তোমার হৃদয় পেয়েছি! আমি 

ভেবেছিলাম যে, তোমার এই ব্ধপ-বৈভব তুমি স্বেচ্ছায় আমার দান 

করেছো । তোমার সেই দানের মোহতে মুগ্ধ হ"য়েছিলাম। কমলা ! 

আমার বড় সুখন্বপ্র ভেঙে দিলে !--কমলা ! কমলা । জানো না তুমি 
আমার কি সর্ধনাশ ক'লে”! 

কমল । আমি তোমার সর্বনাশ ক+লণম, না তুমি আমার সর্বনাশ 
ক্লে”? 

জয়। রাণী! তোমার রূপের জন্য তোমায় ভালবাসি? কৈসে 

রূপ? আর ত দেখ্তে পাচ্ছি না। কোথা থেকে এক জ্যোতি এসে 

তোমার মুখে পড়েছিল ) চলে” গেল! এখন তোমার মুখে সে রূপের 

কঙ্কাল-মাত্র দেখ্ছি। নারী !-_রূপ কতক ঈশ্বর দেন, আর কতক 

রমণী নিজে সৃষ্টি করে। নারীর উজ্জল হৃদয়ের প্রতিভা তার মুখে এসে 

পড়ে” এক নৃতন রাজ্য রচনা করে ; বাহিরের রূপ তার কাছে কিছুই 
না। না রাণী! শুধু তোমার রূপের জন্ত তোমায় ভালবাসি নাই, তোমার 

জন্যই ভালবেসেছিলাম । 
১৫২ 



দুর্গাদাস। 

কমলা । মিথ্যা কথা। 

জয়। রূপ? সংসারে কি রূপের অভাব আছে, নারী? যেখানে 

অন্ধকার জ্যোতস্নার এন্রজালিক খেলা শস্তক্ষেত্রের তরঙ্গায়িত শ্রামল 

বৈভব, আকাশের অবাধ নীল প্রসার ; যেখানে যেদিকে চাই সেই দিকে 

সৌনদর্যা, সুগন্ধ, সঙ্গীত ) যেখানে আকাশের হৃদয় ফেটে সৌন্দর্যের বৃষ্টি- 

ধার! দিবারাত্রি »+রে পড়ছে, পৃথিবী ফুঁড়ে পুষ্পে বঙ্কারে সৌরভে সৌন্দ- 

য্যের উৎস উঠ্ছে ; সে বিশ্বসংসারে রূপের জন্য তোমার কাছে গিইছি- 

লাম? কৈ তোমার সে বূপ, কমলা ? কোথা থেকে এসেছিল ? কোথায় 

চলে” গেল? 
কমলা । এখন তোমার অভিপ্রায় কি? 

জয়। অভিপ্রায় ! জানি না । মোহ ভেঙ্গে গিয়েছে । কিন্তু বড় অকম্মাৎ__ 

সময় দাও ।--বূপ--রূপ ! বাহিরের রূপ ! হৃদয়হীন নারীর রূপ-_. 

এই সময়ে দৌবারিক প্রবেশ করিয়া অভিবাদন করিয়া কহিল-_ 

“মহারাণ। ! রাজমন্ত্রী সাক্ষাৎ চান ।” 

জয়। রাজমন্ত্রী!__ এখানে !__যাও, এখানেই নিয়ে এসো । 

দৌবারিক চলিয়া গেলে জয়সিংহ কমলাকে কহিলেন--“কিন্ত এতধি ন, 
কমলা--কি রকম করে, কি উপায়ে তোমার কদর্য চিত্তকে সুন্দর আবরণে 

ঢেকে রেখেছিলে? ঘুণাক্ষরেও জান্তে পারিনি যে, তুমি এত কুৎসিত । বাও, 

কমলা, ভিতরে যাও, তোমার প্রতি আমার ক্রোধ নাই। তুমি বড় আশায় 

নিরাশ হয়েছে! আমিও বড় আশায় নিরাশ হয়েছি । ভিতরে যাও ।” 

কমল! যাইতে যাইতে ভাবিলেন-_“বুঝি যা ছিল তাও হারালাম” 

- বলির! চলিয়া গেলেন । 

জয়। এরই জন্ত সব ছেড়েছি! লক্ষ্মীরূপিনী সরস্বতীকে ছেড়ে 
১৫৩ 



ছুর্গাদাস। 

এসেছি ! সরস্বতি ! এখন বোধ হয় তোমায় কিছু কিছু চিত্তে পাচ্ছি। সেদিন 

সত্য ঝলেছিলে--এ প্রেম নয়, এ মোহ--একদিন ভেঙ্গে যাবে । সরম্বতি ৷ 

ভুমি সব সময়েই সত্য কথা ঝলেছিলে ; কিন্তু এই সত্য সব চেয়ে সত্য। 

এই সময়ে মন্ত্রী প্রবেশ করিলেন । 

জয়। কিমন্ত্রী! বরাজোর সংবাদ কি? 

মন্ত্রী। মহারাণ!! আমি ইস্তফা দিতে এসেছি । 

জয়। সেকি! কিহ্যয়েছে মন্ত্রী? 

মন্ত্রী। কি ভয়েছে! রাণার পুত্র আমার যথেষ্ট অবমানন। করে- 

ছেন। আমি রাজসংসারে চাকরি করে বুড়ে৷ হয়ে গেলাম । কিন্তু 

এমন অপমান আমার কথন হয় নি। 

জয়। কি অপমান করেছে ? 

মন্ত্রী! কুমার অমরসিংহ এক উন্মাদ হস্তী খুলে সহরে ছেড়ে দেন। 

তাতে করেক পুরবাসীর প্রাণনাশ হয়। আমি তাতে তাকে তিরস্কার 

করায়, তিনি আমার মাথা মুড়িয়ে, গাধার পিঠে চড়িয়ে সহর গ্রীদক্ষিণ 

কাররে এনেছেন । 

জয়। এতদূর! অমর জানে যে, আমি তোমায় তার অভিভাবক 
ক'রে বেখে এসেছি ? 

মন্ত্রী। তীর বে পিতৃভক্তি বিশেষ মাছে, তা কোন কাজেই প্রকাশ 

পায় না। 

জয়। চল! কা*ল আমি রাজ্যে ফিরে বাবো। এ বিষয়ে যথাবিহিত 

করা যাবে। এখন গৃহে চল।-_নারী! নারী! এতখানি ভাণ কে 

পারো ?--হা, এখন বুঝতে পাচ্ছি! এখন সব বুঝতে পাচ্ছি! 
এই বলিয়! উভয়ে নিক্ত্ান্ত হইলেন। 
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তুতীন্স দুশ্থা। 
০ ০০৬০৮--১52%০ 

স্থান-কোয়েলার চর্দশিখর । কাল--জ্যোৎন্না-রাত্রি। 

অজিত ও রাজিয়া! একটি বেদীর উপর বসির়াছিলেন। 

রাজিয়া । কি জুন্বর টাদ উঠছে, দেখ অজিত! এ যে দেখুছো 

পূর্বদিকে একখানা কালে! মেঘের উপর দিয়ে উঠ্ছে। মেণের 
উপরটার ধারে ধারে কে ঘেন তরল স্বর্ণ রেখা বুলিয়ে দিয়ে গিয়েছে । 

মেঘখানার: নীচে সব গাঢ় কালে! । টাদের সিকি ভাগ মেঘের উপরে 

দেখ! যাচ্ছে। কি ন্নিগ্ধ, কি শান্ত, কিস্থির!--কি গুন্দর দেখছো, 

অঙ্জিত! 

অঞজিত। না, আমি কেবল তোমাকে দেখছি । 

রাজিয়া । তা হ'লে অত্যন্ত ভুল ক,চ্ছ। এ পৃথিবীতে চারিদিকে 
এত দেখ্বার জিনিষ রয়েছে, তা ছেড়ে আমাকে দেখছে! ? কি লুন্দর 

এই পরথথবী! আমার মনে তয় যে, এই পৃথিবীটা একট] অশ্থান্ত্র অনপ্ত 

অবারিত সঙ্গীত। এই নীলিমা তার অনুলোম, এই শ্ঠামলতা ত 

বিলোম। আলোকে তার গ্রহ, অন্ধকারে তার সম, পর্বতে পর্ধতে তার 

স্তাস, তরঙ্গে তরঙ্গে তার মৃচ্ছনা ! কিল্রন্দর এই পৃথিবী, অজিত! 

অজিত। আনি সব চেয়ে তোমার মুখই সুন্দৰ দেখি। 

রাজিয়া । সব চেয়ে আমার মুখ তুমি স্বন্দর দেখ? অপরিশ্যুট 

গোলাপের ত্রীড়া-রক্তিম চাহনির চেয়ে সুন্দর? বেলাখিলীন ল্রা- 

লীলার চেয়ে সুন্দর? এ কৃঞ্চমেঘান্থরিত শরচ্চন্দ্রের চেয়ে সুন্দর ?-_ 

অজিত! তুমি অত্যন্ত বালক । 
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অজিত। আমি আর বালক নই বলেই তোমার মুখ সব চেয়ে 

সুন্দর দেখি। বুঝেছি এখন, রাজিয়া, যে, জগতের শ্রেষ্ঠ সার সৌন্দর্য্য 
নারী। আর নারীর শ্রেষ্ঠ সৌন্দধ্য তুমি । 

রাজিরা। আমি! আমি তা বিশ্বাস করি না। 

অজিত । রাজিয়া । বিশ্বীস কর না, কারণ, রাজিয়। ! তুমি আমায় 

ভালোবাসো ন1। 

রাজিয়া । ভালোবাসিনা ? জানি না ভালোবাসা কাকে বলে, 

অজিত! তবে যাকে ভালোবাস! যায়, তাকে যদি সর্বদাই দেখতে 

ইচ্ছা করে? যদি তাকে দেখলে, তার স্বর শুন্লে, হৃদয়ের তন্ত্রী বেজে 
ওঠে; তবে আমি তোমায় ভালোবাসি অত্যন্ত ভালোবাসি ! 

অজিত । বাসে, রাঁজির। ?--সত্য কথা ?-_ 

ঝাজিয়া। মিথ্যা কথা বলতে ত শিখিনি 1 

অজিত। প্রাণাধিকে ! [হস্ত ধরিলেন ] 

রাজিয়া । প্রিয়তম 1”-_-বলিয়! গাহিলেন-_ 

এসে। এসে বধু বাঁধি বানু ডোরে, এসে! বুকে করে' রাখি। 

বুকে ধরে? মোর আধ ঘুমঘোরে সুখে ভোর হয়ে থাকি ॥ 
মুছে যাক্ চক্ষে এ নিখিল সব, প্রাণে প্রাণে আজ করি অনুভব, 

মিলিত হাদ্রির মৃছুগীতিরব-_-আধ নিমীনিত আখি । 
বহুক বাহিরে পবন বেগে, করুক গর্জন অশনি মেলে, 

রবি শশী তার! হয়ে যাক হারা, আধারে ফেলুক ঢাকি ; 
আমি তোমার বধু, তুমি আমার বধু, এই শুধু নিয়ে থাকি, 
বিশ্ব হ'তে সব লুপ্ত হয়ে যাক_-আর য! রহিল বাকি। 

গাহিতে গাহিতে রাজিয়া অজিতের বাহুলীন হইলেন। ঠিক এই 

সময়ে মুকুন্দদাস প্রবেশ করিলেন। 

মুকুন্দ। “্মহারাজ”-_বলিয়াই অজিতকে রাঁজিয়ার বাহুলগ্ন দেখিয়া 
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পশ্চাদগমন করিতেছিলেন। অজিত তাহাকে যাইতে দেখিয়া 

ডাকিলেন-_“কি মুকুন্দদাস? বিশেষ কোন সম্বাদ আছে ?” 

মুকুন্দ। হী, মহারাজ! সেনাপতি হুর্গাদাস দাক্ষিণাত্য ভতে ফিরে 
এসেছেন । 

অজিত। কে? ছ্র্গাদাস ফিরে এসেছেন £ কোথায় তিনি ? 

মুকুন্দ। বাহিরে । 

অজিত। চল ।-__না, তাকে এখানেই নিয়ে এসো । 

মুকুন্দ। যে আজ্ঞা । 
[ প্রস্তান | 

অজিত । যাও, রাজিয়া, এখন নিজের কক্ষে যা । 

রাজিয়া চলিয়া গেলেন । 

অজিত । হূর্থাদাস ফিরে এসেছেন! আমার রক্ষক, দেশের ভরসা, 

দুর্াদাস ফিরে এসেছেন ; এতে একটা উল্লাস না এসে মনে এক টকা 
লাগছে কেন? এ কি চিন্তা, যাতে আমার চিরসঞ্চিত ভক্ত স্নেহ 

'কৃতজ্ঞতাকে আবিল করে” দিচ্ছে! না, এ অত্যন্ত অন্ুচিত। না, এ 

প্রবৃত্তিকে মন থেকে দূর কর্্বব। 

রাজপুতসামস্তদয়, মুকুন্দদাম ও শিবসিংহ সমভিব্যাাত্রে 

ছুর্থাদাস প্রবেশ করিলেন। 

দুর্গাদাস। মহারাজ ! ভূত্য ফিরে এসেছে । বহুদিনের সঞ্চিত আশা 

'আমার-_কুমারকে মহারাজ সম্বোধন কণ্তে ক আনন্দে রুদ্ধ হয়ে আসছে। 

মহারাজ, অভিবাদন করি ।*--বলিয়! তাহার পদচুন্বন করিলেন । 

অজিত। ভক্ত বন্ধু! আমার প্রিয়তম সেনাপতি 1--কুশল ত? 
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দুর্গাদান। হা, আপাতকুশল। মহারাজ! তবে আপনি নিজেই 

সামস্তদের দেখা দিয়েছেন? 

অজিত। ইহ, আমি নিজেই সামন্তদের দেখা দিয়েছি । 

মুকুন্দ। প্রভু! আমি বহুদিন ধরে? তাতে সম্মত হইনি ; বল্লাম 
প্রভুর বিনা-অনুমতি তা হবে না।” কিন্তু সামস্তর! ছাড়লে না, ঝলে 

“মহারাজকে দেখবো । কোন কথ শুন্বো ন1।* 

দুর্গাদাস। তা উত্তম হয়েছে ।-_-তা”রা মহারাজের বথোচিত অভার্থন! 

করেছে ? 

মুকুন্দ। অভ্যর্থনা! সে কি অভ্যর্থন। ! চৈত্র সংক্রান্তিতে মহারাজ 

তার সানস্তরদের দেখা দিলেন। সেখানে হুর্জনশাল, উদয়সিং, তেজসিংভ, 

বিজয় পাল, জগংসিং, কেশরী-_-আরো বহু সামস্ত উপস্থিত ছিলেন । 

তার! মহারাজকে ঘিরে জয়ধ্বনি কণ্ত্তে লাগলেন! গৃহে গৃহে শহ্খধ্বনি, 

উল্লাস-চীৎকার ।-- প্রভূ! সে এক অপূর্ব দৃশ্য ! 

তর্গাদাস। উত্তম। এ দিকে বুদ্ধের সম্বাদ কি, শিব সিং? 

শিব। ওুরংজীব মহম্মদ সাশাকে যশোবস্ত সিংহের এক পুত্র বলে 

যোধপুরের রাজ! নামে খাড়া ক'রেছিলেন। তার আপনিই মৃত্থ্যু হয্। 

যোদা হরনাথ সুজায়েৎ খাকে কচ পর্যন্ত তাড়িয়ে নিয়ে গিয়েছে। 

মহারাজ স্বয়ং আজমীরে গিয়ে সেফি খাঁকে পরাস্ত কঃরেছেন। 

মুকুন্দ। সব শুভ। সব শুভ, সেনাপতি! তবে সমর সিংহের যে 

শোচনীর মৃত্যু হয়েছে, তাতে সমস্ত জয় উৎসবহীন হঃয়েছে। 
অজিত ।॥ সেনাপতি! জয়মিংহের পুত্র অমরসিংহ তার পিতার 

বিপক্ষে বিদ্রোহ করেছে। জয়সিংহ মাড়বারের সাহাধ্য প্রার্থনা করেছেন। 

সেনাপতি ! তুমি সসৈন্তে জয়সিংহের সাহায্যে যাও । 
১৫৮ 



ছর্গাদাস। 

দর্গাদাস। যে আজ্তে, মহারাজ। কালই প্রতাষে যাবো !_-কাশ্লিম 
কোথায়? 

শিব। সে পীড়িত। নহিলে সকলের আগে সে এসে প্রভুর পদ 
বন্দনা কণ্ত। 

হর্গাদাস। পীড়িত! কি পীড়া? কোথায় সে? 

শিব। ভিতরের ঘরে শুয়ে । বিশেষ কিছু নয়। জবর ; সামান্য জর ।__ 
হর্গাদাস। চল--তাকে দেখে আমি-- 

এই বলিয়া সকলে বাহির হইয়া গেলেন । 

চতুখ দুশ। 
৮ ই 

স্থান-_দাক্ষিণাত্যে মোগল শিবির । কাল--প্রভাত। ওরংজব ও 

দিলীর খা দাড়াইয়া কথোপকথন করিতেছিলেন। ্ 
গরংজীব। দিলীর খাঁ! আকবর তা হলে' পারস্ত দেশে চলে, 

গিয়েছে? 

দিলীর। হা, জীহাপনা ! একখান! ইংরাজ জাহাজ করে" ধোঁয়! 
উড়িয়ে সেই দিকে চলে” গেলেন ।--সেখান থেকে-শুস্তে পেলাম-_ 

তিনি মক্কায় যাবেন। 

ওরংজীব দীর্ধঘনিশ্বাস ফেলিয়। কহিলেন--“তার শিক্ষার জন্য এত 

বায়, যন্ত্র, শ্রম, সব নিম্ষল হ'ল 1” 

দিলীর। না, জনাব! সে শিক্ষার বা কিছু ফল আজ দেখা গেল। 

শিক্ষা না! হ'লে অনুতাপ হোত না। 
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হর্গীদাস 

ওরংজীব। দিলীর খা! - আমিও মক্কায় যাবে! আমার জীবনের 

কাজ শেষ হয়েছে । একটা মাত্র বাকি আছে। রাজিয়ার উদ্ধার 

সাধন করা। তুমি যদি দুর্গাদাসকে মুক্ত করে' না দিতে, হয় তব! 

যাবার আগে সে কার্ধ্য উদ্ধার কণ্র্তে পার্ভাম | 

দিলীর। দুর্গাদীসকে ভয় দেখিয়ে? না, সম্রাট --তা হোত না। 

ভয় কাকে বলে, তা সে বীর জানে না। সে রাত্রিকালে কানবক্স যখন 

তর্গাদাসের মাথার উপর তরবারি উঠিয়েছিল, তখন ছুর্মাদাস যে কি বুক 

ফুলিয়ে দীড়িয়েছিল জনাব ।--সে দৃশ্ঠ ভুলবো না। হঠাৎ তার মাথা 

যেন শৈলশিখরের মত সোজা হ'ল। তার বক্ষ আকাশের স্তায় 

প্রশস্ত ভ'ল।- তাকে এত উচ্চ, এত আয়তবক্ষ আর কখনো দেখিনি, 

জনাব ! ৃ 

ওউরংজীব। হা, দিলীর ! দ্ুগ্গাদাস মহৎ। সে বিষয়ে সন্দেহ নাই ; 
বির 

দিলীর। জীহাপন1! দেখছি যে, কর্তব্যের জন্য ব্াজপুতজাত 

শুদ্ধ মর্তভে ভয় পায় না, তা নয়)--তা'তে যেন সে একটা গর্ব 

অনুভব করে। আর সেই রাজপুত জাতির মধ্যে সেরা রাজপুত 

দুর্গাদাস । 

ওরংজীব। স্বীকার করি, দিলীর খা!__-তবে রাজিয়াকে পুনঃ 

প্রাপ্তির আশ! দ্রাশ। ? 

দিলীর। ছুরাশ নয়। আমি সে কাজ উদ্ধার করে, দিতে পারি, 

জনাব--যদি আমায় সম্রাট এ বিষয়ে অবাধ অধিকার দেন। 

ওরংজীব। কি উপায়ে ? 

দিলীর। জীহাপনা ! আমি জানি, এই রাজপুত জাতিকে, বিশেষ 

হিত৩ও 



হুর্গীদাস। 

এই ছুর্গাদাসকে, কি রকম করে” চালাতে হয়। তাঁর আত্মমর্ধ্যাদার 

উপর নির্ভর করুন, সে পুষ্পের মত কোমল। তাকে ভয় দেখাতে চান, 

সে লৌহবৎ দৃঢ় । 
উরংজীব। উত্তম। তোমার উপর অবাধ ভার দ্বিলান। আমার 

মাথার ঠিক নেই। আমি বুদ্ধির দোষে মৌজামকে শত্রু করেছি, 

আজীমকে লোভী করেছি, আকবরকে বিদ্রোহী ক”রেছি, কামবক্সকে 

পিশাচ তৈয়ের করেছি! অথচ বুদ্ধির দোষ মে কোন্থানে, মেইটে 

বুৰ্তে পারি না। 

দিলীর। এ ত, জনাব! বৃদ্ধির দৌষ কোন্থানে তাই যদি বোঝা 

গেল তা! হলে ত বুদ্ধির দোষ কেটেই গেল। 

এই সময়ে কাবলেস্ খা প্রবেশ করিয়া অভিবাদন করিল। 

'উরংজীব। কিকাবলেস্্ খা? 

কাবলেস্। আজ্ঞে! শম্তজীকে গাধার পিটে চড়িয়ে সহর ঘুরিয়ে 
নিয়ে আসা হয়েছে । কাফের চেচিয়ে ব'ল্তে বল্্তে এসেছে “আমায় 

কেউ বধ কর। কেউ সাহন করেনি ।-:তাকে এখন এখানে নিয়ে 

আমন্বে!, খোদাবন্দ ? 

ওরংজীব। নিয়ে এসো। 

কাবলেস্। আমার ইনামট!, খৌদাবনা,! 

ওরংজীব। দিব, কাবলেন্! দিব, গ্রচুর পুরস্কার দিব। 

কাব্লেস্ সেলাম করিতে করিতে প্রস্থান করিল । 

উরংজীব। দ্িলীর খা! জীবনে আর আমার স্পৃহা নাই । আমার 
উদ্ঘম গিয়েছে । আমার মেরুদণ্ড ভেঙ্গে গিয়েছে ।৮-পরে ক্ষণেক 

নিস্তব্ধ থাকিয়া কহিলেন--যা কখন ভাবিনি সম্ভব_-আমার সম্রাজ্ঞী, 
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দুর্গাদাস। 

ভারতের অধীশ্বরী--তাকে কি না দিয়েছিলাম? দিলীর! এ কখন 

ভাবিনি-_ন্বপ্নেও ভাবিনি । 

দিলীর। জীহাপনা ! আমি বরাবর দেখে এসেছি যে যেটা কখন 

ভাব! ন৷ যায়, সবার আগে সেইটেই ঘটে। 

পিঞ্জরাবদ্ধ শস্তজীকে লইয়া, আজীম, কাবলেদ্ ও 
প্রহরীর প্রবেশ করিল। 

ওরংজীব। এই যেমারাঠা বীর! কেমন মহারাজ! কোরাণের 

আর কুৎসা ক'র্বে? মস্জিদ অপবিত্র ক'র্ষে? মোল্লার অপমান 

ক্বে? কি? কথা নেইষে? 

কাবলেস্। হুজুর! ও উত্তর দিবে কেমন করে? কোরাণের 

নিন্দে করার দরুণ ওর জিভ কেটে_দিয়েছি। 

ওরংজীব। মারাঠা বীর! এখনে বল, কোরাণ গ্রহণ কণ্বে? 

এখনও যদি বল, তোমার জীবনদান করি ! 

শস্তজী ওুরংজীবের উদ্দেশে পিগ্ররের গরাদেতে পদাঘাত করিলেন । 

কাবলেস্। এই ভাংলে। বুঝি! জীহাপনা- একে জল্দি বধ 

করুন। একে বধ করুন নহিলে-- 

ওরংজীব। যাঁও, এক্ষণি এর ছিন্ন মুণ্ড আমার সম্মুখে নিয়ে এসে] । 

শম্তজীকে লইয়া! আজীম, কাব্লেদ্ ও প্রহরিগণ প্রস্থান করিল। 
ওরংজীব। দিলীর খা! কথা কচ্ছনা ষে? 

দ্বিলীর। এর পরে আমার আর কিছু কহিবার নাই। বীরের প্রতি 

বীরের এই যোগ্য ব্যবহারই বটে ! 

ওরংজীব। শস্ত,জী বদি কোরাণ গ্রহণ কণ্ত, আমি তাকে ক্ষমা কণ্ভাম। 

দিলীর। যদি শত্ভৃজী এই সময়ে মৃত্যুভয়ে কোরাঁণ গ্রহণ ক'র্তেন, 
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দুর্গীদাস। 

আমি তাকে দ্বণ! ক'ত্বাীম।- জনাব! আপনি কি ইচ্ছা করেন যে, কেউ 

তার বিবেকের বিরুদ্ধে ইস্লাম ধন্ম গ্রহণ করে? 

ওরংজীব। দিলীর খা, এই ইস্লাম ধর্ম প্রচারের জন্যই এই রাজা- 
ভার নিয়েছি। এরই ভন্ত পিতাকে কারাগারে রুদ্ধ করেছি, ভ্রাতাকে 

হত্যা ক'রেছি। খোদা জানেন । 

দিলীর। জানি, সম! আপনি সরল ধার্মিক মুসলমান বলে? 
এখনো আমি আপনার পাশে দাড়িয়ে আছি। আপনাকে কপট 

বিবেচনা কলে বহুদিন পুর্বে বান্দা বিদায় নিত।-_কিন্ত সম্রাট, বাহুবলে 

কি ধর্মপ্রচার হয়? তরবারির অগ্রভাগে বিশ্বাস স্থাপিত হয়? পদা- 

ঘাতে রাজভক্তি তৈয়ের হয়? মহারাজাধিরাজ ! এখনো! বলি, শেববার 

বলি-_ফিকরুন। এখনো হিন্দুবিদ্বেষ পরিত্যাগ করুন। হিন্দু মুদলমান 

এক হোক) মন্দিরে মস্জিদে শ্বাধীনভাবে আল্লার ও ব্রহ্মার নাম 

নিনাদিত হোক; এক সঙ্গে দামামা শঙখধ্বনি উঠক। হিন্দু মুসলমান 

একবার জাতিথ্েষ ভুলে, পরস্পরকে ভাই বলে আলিঙ্গন করুক, দেখি 

সম্রাট! সেদিন হিমালর হ'তে কুমারিকা পর্য্যন্ত এমন এক সাম্রাজ্য 

স্থাপিত হবে, যা সংসারে কেহ কথন দেখে নাই। 

ওরংজীব। হিন্দু মুনলমান এক হবে, দিলীর খা? 

দিলীর। কেন হবে না, সম্রাট? তা"রা এতদিন একই আকাশের 

নীচে, একই বাতাস সেবন করে”, একই জল পান করে একই ভূমি- 

জাত শস্ত খেয়ে আন্ছে। এখনো কি তাদের প্রাণ এক হইনি? 

তা'রা' একবার ধম্মভেদ, জাতিভেদ, আচারভেদ ভুলে, নতজানু হয়ে, 

করষোড়ে ভক্তিবাষ্পগদগদস্থরে এই শ্তামল! জুজল! ভারতভূমিকে একবার 

প্রাণভরে" মা বলেঃ ডাকুক দেখি, সম্রাট, ! 
১১৩ 



দুরগাদাস। 

ওরংজীব। দিলীর খাঁ! তুমি স্বপ্ন দেখছে । 

দিলীর। আমায় মাপ করেন, জীহাপন| !--আমিই স্বপ্পই দেখ্- 
ছিলাম বটে। কিন্তু বড় সুখের স্বপ্ন ।- ভেঙ্গে গেল! 

এরংজীব স্বগত কহিলেন--“তা যদি হোত। তা যদি হোত।-__ 

না, বড় অধিক বিলম্ব । এ বয়সে আর নৃতন উদ্দেগ্ নিয়ে-__রঙ্গভুমিতে 

নামতে পারি না|” পরে প্রকান্তে কহিলেন “দিলীর খাঁ, আমি বুঝতে 

পাচ্ছি না যে, আমি কি ক"চ্ছি-আমি যন্ত্বৎ কাজ করে? যাচ্ছি । 

ভাবব5 পাচ্ছি না_সব ঝাপ্সা দেখ্ছি। মাগা ঘৃচ্ছে। দিলীর! 
আমি আর সে ওরংজীব নই-_-আমি তার কঙ্কাল মাত্র । 

দিলীর। এখন কিছু দেরি আছে, জনাব! এখনো সে কঞ্কালের উপর 

মাংসটুকু ঝুল্ছে ; ঝরে” পড়ে নি। তবে তার বড় বেশী দেরিও নাই । 

এই সময়ে কাবলেস্ শস্তুজীর ছিন্ন মুণ্ড এক রৌপাপাত্রে আনিম়া 
সমাটের পদতলে রাখিল। সঙ্গে রক্তাক্ত আজীম ও প্রহরিগণ। 

উরংজীব। শম্ত,জীর মুড !_যাও, নিয়ে বাও। 

দিলীর। দারার রক্তে ষে রাজত্বের আরম্ভ হয়েছিল, এই বীরের 

রক্তে সেই রাজত্বের শেষ হল !_-এই বলিয়া! দিলীর খা চলিয়া 

গেলেন। 

কাবলেস্। জীভাপনা ! আমার ইনাম? 

ওউরংজীব। তোমার পুরস্কার? এই যে”--প্রহরীদ্দিগকে কহিলেন 

“বাধো |” 

কাবলেস্। ক্ব্যা-আমাকে”- প্রহরীরা কাবলেস্ খাঁকে বন্ধন 

করিল। 

ওরংজীব। আজীম! একে বাইরে নিয়ে যাও--এর মুগড নিয়ে 
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ছুগাদাস। 

এসো ।-_-কাব্লেস্ খা! আমরা অনেক সময়ে বিশ্বাঘাতকের সাহায্য 

নিতে বাধ্য হই বটে। কিন্তু অন্তরে তাদের ঘ্বণা করি-_যাও, যেখানে 

তোনার মুনিব শস্তুজী গিয়েছে । 

কাব্লেস। আজ্ঞে, জাহাপন৷ ! 

ওরংজীব। যাও ।৮-_বলিয় চলিয়া গেলেন। 

আজীম। চল্ কুতা! 

কাব্লেন্। দোহাই সাহজাদা সাহেব! আদার মার্কেন না । আম 

আপনার গোলাম হয়ে থাকৃবেো !--আপনার-- 

আজীন। চল্ নেমকহারাম”-_বলিয়! যষ্টি দিয়! প্রহার করিলেন। 

কাবলেস্। মারো, মারো, মারো-ভুতা মারো-_লাখি মারো-- 

তার পরে লাখি মেরে তাড়িয়ে দাও__শুধু একেবারে মেরে ফেলো ন-_ 

দোহাই! 

গন্িওস্ম পুস্থ্য। 

০৪৯০০ 

স্থান--বোধপুরের প্রাসাদ । কাল-বাতি। 

অজিতসিংহ ও শ্তামসিংহ | 

শ্তাম। মহারাজ বিবাহ ক'রেছেন তবে রাণার ভ্রাতুক্পুত্রীকে ? 

অজিত। হা, মহারাজ! সেনাপতি ছ্র্গাদাস সম্প্রতি উদয়পুরে 

গিয়েছিলেন। সেখান থেকে এ বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে আসেন। আমি 

তাতে স্বীকার হই। 
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দুর্গাদাস। 

স্টাম। মহারাজ! এ বড় সৌভাগ্য যে, আজ মেবারের ও মাড়- 

বারের ঘর মিলিত হ'ল। গজসিংহের কন্তাটিও শুনিছি পরম রূপবতী । 

অজিত। কিন্তু কাঠের পুঁতুল। নেহাইৎ বালিক1। 
হ্তাম। এ কাঠের পু'তুল্ই একদিন রক্তমাংসে গড়ে” আস্বে। 

কিছু বঃল্তে হবে না, মহারাজ ! 

অজিত । একটা কথাও কৈতে জানে না। 

হ্যাম। শিখবে! মহারাজ, শিখবে! মেয়েমানুষ টিয়াপাখীর 

জাত-_সীতারাম পড়ান, তাও পড়বে; আবার বাধাকুষ্ণ পড়ান, তাও 

পড়বে। মহারাজ! রাণ! শুন্ছি তার ছোটরাণীকে ত্যাগ ক,রেছেন। 

কথা কি সত্য? 

অজিত। হা, মহারাজ। তিনি তাঁকে মাসোয়ারা দিচ্ছেন। 

এই সময়ে ছুর্গাদাস প্রবেশ করিলেন । 

হাাম। কি ছুর্থাদাস ! সাহজাদী কোথায়? 

ছুগাদাস। আমি তাকে সেনাপতি সুজায়েখএর হাতেই দিয়েছি । 

আপনার হাতে দেওয়ার চেয়ে তার হাতে দেওয়াই শ্রেয় মনে কা্লাম | 

শ্যাম । কি! আমাকে কি বিশ্বাস হলো না? 

তুর্গাদীস। মহারাজ ! সত্য বল্তে কি-বিশ্বীস ঠিক হ'লো না। 

কিন্ত একই কথা ত। তাকে সম্রাটের সমীপে আপনি নিয়ে গেলেও যা, 

স্ুজায়েৎ নিয়ে গেলেও ত1। 

স্টাম। হা-না_হা--তা বেশ করেছেন। সাহজাদীকে তার 

হাতে দেওয়া 9 যা, আমার ভাতে দেওয়াও তা। 

অজিত। সাহজাদী! কোন্ সাহজাদী? হূর্গাদাস? 
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দূর্গাদাস। 

ছুর্াদাস। আকবর সাহের কন্তা রাজিয়া উৎ উন্লিসা ৷ তার বিনিময়ে 
আমি মাড়বারপতির জন্য তিনটা জনপদ বিনা যুদ্ধে লাভ ক,রেছি। 

অজিত। কি দুর্গাদাস? তুমি কি ব'ল্তে চাও, ছূর্গাদাস যে, তুমি 

আমার--তুমি রাজিয়াকে মোগলের হাতে ফিরিয়ে দিয়েছে ? 

দ্র্গাদীস। হা, মহারাজ ! তাকে ফিরিয়ে দিয়েছি । 

অজিতসিংহ ক্ষণেক স্তব্ধ রহিলেন ; পরে কহিলেন “তাকে মোগলের 

হাতে ফিরিয়ে দেবার তোমার অধিকার কি, সেনাপতি ?-_রাজ! আমি! 

আমার অনুমতি না| নিয়ে» 

শ্তাম। আমিও তাই সেনাপতিকে ঝলেছিলাম, মহারাজ! যে 

মহারাজের অনুমতি ন! নিয়ে -” 

অজিত। তবে তুমিও এই চক্রান্তের মধ্যে আছো, বিকানীরপতি ? 

ছুর্গাদাস। অনুমতি নেই নাই, কারণ অনুমতি চাঁইলে পেতাম না, 

মহারাজ ! আর আকবর আর তার পরিবার আমার আশ্রয় নিয়েছিলেন । 

মহারাজের আশ্রয় নেন নি। 

অজিত। তোমার এতদূর স্পদ্ধী ছুর্গাদাস !__ভেবেছো”-__ক্রোধে 

তাহার ক রুদ্ধ হইল । 

দুর্গাদাস। শুনুন, মহারাজ । স্পষ্ট কথা কহি। আমি জেনেছি যে, 
আপনি সাহজাদীর প্রণয়মুদ্ধ। এ কথা আমি যে দিন দাক্ষিণাত্য হ'তে 

ফিরে আসি, সে দিন মুকুন্দদাসের কাছে শুনি। তার পর নিজেও 

লক্ষ্য ক'রেছি। এ প্রেম কোন পক্ষেরই শুভ নয়। কারণ আপনাদের 

বিবাহ হ'তে পারে না। আমি সেই জন্তই উদয়পুরে আপনার বিবাহের 

প্রস্তাব করি। সেখানেই এই বিকানীরপতি সাহ্জাদীকে ফিরিয়ে 

দেবার প্রস্তাব করেন। আমি তাতে সম্মত হই। 
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ছর্গাদাস। 

অজিত। সম্মত হও! প্রচুর উৎকোচ নিয়েছ বুঝি, সেনাপতি ?-- 

ছর্গাদাস। উৎকোচ মহারাজ! তা বদি নিতাম- না, ক্ষমা কর্বেন 

মহারাজ! আমি অন্তায় বল্তে যাচ্ছিলাম। . 

অজিত। ক্ষমা !_দ্রর্গাদাস! এই উৎকোচ নেওয়ার অপরাধে 

তোমাকে মাড়বার থেকে চিরনির্বাসিত কস্লাম। 

ছুর্গাদাস। যে আজ্ঞা, মহারাজ !-_-এই বলিয়! চুর্ীদাস সেলাম করিয়! 

প্রস্থান করিলেন। 

অজিত । চক্রাস্ত--চক্রান্ত---একট' প্রকাণ্ড চক্রাস্ত ! 

হ্াম। মহারাজ! আমি এর মধ্যে নেই-__-আমি ঝলেছিলাম 1 

অজিত। দূর হও”__বলিয়া শ্যামসিংহকে পদাঘাত করিয়া দুর 
করিয়া নিলেন । ্ 

অজিত। রাজিয়া! তবে তোমায় হারালাম ! জন্মের মত হারালাম 

আর তোমার জন্ত আমি দুর্গাদাসকেও হারালাম 1”_ বলিয়া সেই 
কক্ষমধ্যে পাদচারণ করিতে লাগিলেন। 

কাশিম দ্রতপদক্ষেপে সেই কক্ষে প্রবেশ করিল । 

কাশিম । রাজা ! মহারাজ দুর্গাদাস কোথায় ? 

অজিত । তিনি রাজ্য পরিত্যাগ করে” গিয়েছেন । 

কাশিম। তিনি নিজে গিয়েছেন, ন! তুই তাড়িয়ে দিয়েছিস্-শ্তাম- 

সিংহের মুখে যা শুন্লাম, সত্য ? 
অজিত । হা আমি তাকে নির্বানিত করিছি। 

কাশিম। তা বুঝেছি । কেন তাড়িয়েছিস্, রাজা ? 

অজিত । উৎকোচ-_ঘুষ নেওয়ার জন্ত | 

কাশিম। ঘুষ !২-মহারাজ দুর্গাদাস ঘুষ নিয়েছে !-_ভ্যালারে 

১৬৮ 



তুর্ধাদাস। 

ভ্যালা! ওকথা মুখেও আন্লি ! হুর্থাদাস ঘুষ নিয়েছে ! হুর্গাদাস ঘুষ 
নিলে তোর মত একটা মহারাজ৷ হতি পার্ত না? সেইচ্ছা ক্লে 
তোকে পায়ে ঠেলে দিয়ে যোধপুরের রাজা হয়ে বস্তি পার্ট 
না? হুর্গাদীস ঘুষ নেবে? হারে নেমকহারাম ! যে তোরে এতদিন জান 

'য়ে বাঁচিয়েছে ; ধড়ের রক্ত দিয়ে এই পঁচিশ বছর গ্ভাশের জন্য 

লড়েছে, তার এই বুড়ো বয়সে তুই তাড়িয়ে দিলি-_-পরের ছুয়োরে 

ভিক্ষে মেগে খাতি” ! এই তোর ধর্ম হ'ল রে নেমকহারাম ? 

অজিত। কাকা-_ 

কাশিম। খবরদার! আর মোরে কাকা বোলে ডাকিস্ না । মুই 
এমন নেমকহারামের কাক! নই !-_মুই আর তোর রুটি খাতি চাই 

না। মুইও যাবো । খাটি” খাবো । খাটি” ভিক্ষে মেগে আমার 
মহারাজ ছুর্গাদাসকে খাওয়াবো । তার কিন্মৎ তুই কি বুঝাব রে 
নেমকহারাম 1”_-বলিয়া কাশিম চলিয়। গেল। 

অজিত কোন কথা না কহিয়া বিপরীত দিকে নিক্রান্ত হইলেন। 

অষ্ঠ দুস্যয 
স্পা 2 ৯2 

স্থান--ওরঙ্গাবাদ রাজপ্রাসাদ। কাল--অপরাহ়। গুলনেয়ার 

একাকিনী দ্বিতলকক্ষের মধ্যে দাড়াইয়াছিলেন।-_সন্মুখে রাজভ্ত্য | 

গুলনেয়ার। কি? সম্রাট বল্লেন কুর্সৎ নাই? 

ভৃত্য । হা, বেগম সাহেব! বাদশাহ মকায় বাবার আয়োজন 

ক'চ্ছেন। এখানে আসবার তীর কুর্সৎ নাই। 
গুলনেয়ার। আচ্ছা যাও । 
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ছুর্গাদাস। 

ভৃত্য চলিয়া গেলে গুলনেয়ার কহিলেন_-“এতদূর! আমি 

সম্রাটকে আমার পুত্রের বিজাপুর গমন রহিত কণ্্তে বল্লাম--উত্তর 

এলো! “তাকে যেতেই হবে।” সম্াটকে ডেকে পাঠালাম--উত্তর এলো -- 

“কুর্সৎ নেই ।”__হু' মানুষের যখন পতন হয়, এই রকমই হয় বটে! 

সময় বদলেছে । কিন্তু আমি একথা আজ নীরব হরে শুন্লাম 1! 

আশ্চর্য্য! আমি কি সেই গুলনেয়ার? বিশ্বাম হচ্ছে না। দেখি”__ 

আদ্ননায় গিয়া নিজমুত্তি দেখিয়া কহিলেন “একি ! সত্যই ত, আনি সে 
গুলনেয়ার নই। চম্ষু কোটরে সেঁদিয়েছে; গণ্ড বসে গিয়েছে; 

চুল সব পেকে গিয়েছে। আমি ত সে গুলনেয়ার নই !--কে আমি? 

[চীৎকার করিয়া ] কে আমি? 

এই সময়ে রাজিয়া প্রবেশ করিয়া ডাকিল-_-“সম্াজ্ঞী 1” 

গুলনেয়ার। কে? রাজিয়া! কি বলে ডাকলে ? সম্রাজ্ঞী? আমি 

বে সমাজ্জী! আমি তবে সেই গুলনেয়ার ! 

রাজিয়া । ঠান্দিদি-- 

গুলনেয়ার । রাজিয়া! আমার পানে চেয়ে দেখু দেখি--সত্য সত্য 

বল্-আমি দেই গুলনেয়ার কি না? 

রাজিয়া। ঠান্দিদি ! তুমি সেই গুলনেয়ার কি না জানি না । কিন্ত 

তুমি আমার সেই ঠান্দিদি। 
গুল। সত্য কি, রাজিয়া? চিন্তে পাচ্ছিস? সতা করে” বল্ দেখি-_ 

চিন্তে পাচ্ছিস? সেই একদিন আমায় দেখেছিলি ভারতসত্রাজ্জী গুল্- 

নেয়ার_-ভারতসত্রাট যার কৃপা-কটাক্ষের জন্য লালায়িত হোত; শত 

রাজ্য জনপদ অলক্ষ্যে যার রোষকুঞ্চিত ভ্রভঙ্গ সভয়ে লক্ষ্য কর্ত ) দৃঢ়মুষ্টি- 
বন্ধকূপাণ দশ লক্ষ সেনানী যার তর্জনীর দিকে ইঙ্গিতের অপেক্ষায় 
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চেয়ে থাকৃতো । আর আজ আমি--সম্রাটের উপেক্ষিত, রাজন্যবর্গের 

ধিকৃত, বিশ্বের বজ্জিত। আমি দেই গুলনেয়ার কি? চেয়ে 
দেখ ভালো করে” । 

রাজিয়া । ঠান্দিদি। তুমি আমার সেই ঠান্দি। জগৎ তোমায় 
বজ্জন করে, করুক। আমি তোমায় আকৃড়ে ধরে” থাকবো । 

গুলনেয়ার । কেন, রাজিয়া? আমি তোর কবে কি ক'রেছি? 

রাজিয়৷। কিছু কর নাই। কারণ ঠান্দিদি আমরা সমহুঃখিনী | 

আমিও অভাগিনী-ভালো বেসেছি। 

গুলনেয়ার। তুই ভালবেসেছিস্? কাকে, রাজিয়া! ? কিন্তু আমার মত 

বেসেছিস্ কি? আমার মত--ভালবাসার তুষানলে জলেছিস্্? একটা 

সাম্রাজ্য তার জন্য বিলিয়ে দিইছিস্ ১? পরে তার দ্বার! প্রত্যাখ্যাত 

ভইছিস্?--না, রাজিয়া! তুই এ দাহ কল্পনাও কণ্তে পারিস্ না।__ 
সেইদিন হ'তে আমার সব শেষ হ”য়েছে । আজ য! দেখছিস, সে গুলনেয়ার 

নয়; তার কঙ্কাল। আর আমি সে গুলনেয়ার নেই-__সব গিয়েছে! 

এই সময়ে বাদি প্রবেশ করিয়া রাজিয়াকে ডাকিল-_ 

“সাহজাদি! আসুন !” 

রাজিয়া । ড়া, যাচ্ছি একটু পরে। 

বাদি। না, সাহজাদি ! বাঁদশাহের হুকুম নেই। 

গুলনেয়ার। কি হুকুম নেই, বাদি? 

বাদি। সাহজাদিকে এখানে আস্তে দেওয়া”-_-এই বণিয়। বাদি 

রাজিয়াকে কহিল “চলুন ।” 

রাজিয়া বাম্পাকুললোচনে গুলনেয়ারের মুখের দিকে চাহিলন । 

গুলনেয়ার রাজিয়াকে কহিলেন যাও !” 
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রাজিয়া চলিয়া! গেলেন। 

গুলনেয়ার। আমি আজ এতই হেয়! নিজের পোত্রীর সঙ্গে কথা 

কহিবারও যোগ্য নহি! একট! বীর্দিও চোখ রাডিয়ে যায়! না, এর শেষ 

কণর্তে হবে! ভূত্যেরও ধিকৃত হয়ে গুলনেয়ার এ রাজ্যের পশ্চাৎকক্ষে 

বাল ক'ব্বে না। এ রাজ্যে সত্রাজ্ঞী হয়ে প্রবেশ ক'বেছিলাম। সম্রার্জী হয়ে 

এখান থেকে যাবো । 

গাহিতে গাহিতে নৃত্য সহকারে একদল বৈরাগী নীচে রাস্তা দিয়ং 

চলিয়া গেল। 

গীত। 

জীবনটা ত দেখ। গেল শুধুই কেবল কোলাহল। 

এখন যদি সাহস থাকে, মরণটাকে দেখ্বি__ 
ওরে মরণটাকে দেখবি, ওরে মরণটাকে দেখ্বি চল। 

পড়ে আছে অনীম পাথার, সবাই তাতে দিচ্ছে সাতার; 

সঙ্গ এলে অবশ হয়ে, সবাই যাবে রসাসল। 

উপরে ত গর্জে ঢেউ সে, দণমাত্র নয় কস্থির; 

নীচে পড়ে আছে অগাধ শুদ্ধ সিক্কুীর ;- 

এতপ্দিন ত ঢেউয়ে ভেসে, দিলি সাঁতার উপর দেশে__ 

ডুব দিয়ে আজ দেণ্বে+ নীচে কতখানি গভীর জল । 

গুলনেয়ার। ঠিক বলেছে প্ড়ুব দিয়ে আজ দেখবো! নীচে কতখানি 
গভীর জল।” ব্যস্! তাই হোক। কিসের ভয়? সেই ভালো । আজ 

আত্মহত্যা কব! 

এই সময়ে কামবক্স সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া কহিলেন_-“মা ! 
আমি বিদার নিতে এসেছি ।--এখনি বিজাপুরে যাচ্ছি। পিতার 

আদেশ ।” 
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খুলনেয়ার। হী, শুনেছি । তোমার পিতার আদেশ । আমি বাধ! 

দিবার কে? যাও” কামবক্স গুলনেয়ারের চরণ স্পর্শ করিলেন। 

গুলনেয়ার শুদ্ধ ঈবৎ মস্তক হেট করিলেন। পরে কহিলেন “কামবল্পস 

এই আমাদের শেষ দেখা, পুত্র !” 

কাম। কেনমা? 

গুলনেয়ার। কেন? কারণ আমি মন্ব_ আমি মণ্ব--আমি 

আত্মহত্যা কণ্্ব ! 

কাম। সেকি, মা । জানি মা, তোমার মন উত্ত্যক্ত হয়েছে । কিন্ক-_ 

গুলনেয়ার । মণ্ব কেন? জান্তে চাও? তবে শুন! বঙদধিন আমি 

সমাজ্ঞী হ,য়েছিলাম--তিতদ্দিন বেঁচেছিলাম! যতদিন শাসন করে' 

এসেছিলাম-_বেঁচেছিলাম । যতদিন মাথা উড করে, গর্বে খাকৃতে 

পেরেছিলাম ;_-বেচেছিলাম ।-:আজ সমাটের তাচ্ছিল্য নিয়ে, তোর 

ধিক্কার নিয়ে, পুত্র প্রপৌত্রের করুণ! নিরে, মাটিতে মুখ লুকিরে গুলনেগ্সার 

থাকৃতে চায় না! 

কাম। আবার সে দিন আস্বে। মা, পিতার মাচ্জরনা ভিক্ষা 

কর। 

গুলনেয়ার । কি, কামবঝ্স ? মার্জনা ! আমি মাজ্জীন! ভিক্ষা ক্ব ?-_ 

আমার পুত্র না তুমি ?-_কামবন্স ! সূর্য যে গরিমায় উঠে, সেই গরিমায় 

অস্ত যায়।-যাঁও! কিন্তু ফিরে এসে তোমার মাকে আর দেখতে 

পাবে না। 
কাম। মী-- 

গুলনেয়ার। চুপ! কোন কথা নর়। আমি স্থিরপ্রতিজ্র ! জেনো, 

প্ুব জেনো, আমাদের ইহজগতে এই শেষ দেখা-যাও-- 
এও 
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কামবক্স ধীরে অবনত মুখে চলিয়া! গেলেন। 

গুলনেয়ার। হৃর্য্য অস্ত যাবার অধিক বিলম্ব নাই। বাদী ।__না, 

কেউ নাই। একটা দাসীও আজ আমার আজ্ঞার অপেক্ষা করে” থাকে 

না। স্বেচ্ছায় চলে” যায়। গিয়েছে__-আমার গরিমী টৈবভব সব গিয়েছে। 
আমিও যাই ।”__-এই বলিয়া গুলনেয়ার সেখান হইতে নিঙ্ষান্ত হইলেন। 

ক্ষণপরে ওরংজীব জনৈক পরিচারিকার সঙ্গে সেখানে আসিয়' 

উপস্থিত হইলেন। 

ওউরংজীব। কৈ, সম্রাজ্ঞী? 

বাদী। জানি না। এখানেই ত ছিলেন। বোধ হয় ভিতরে 

গিয়েছেন। 

ওরংজীব। খবর দাও। 

বাদী চলিয়া গেল। 

ওরংজীব। দুর্গীদাস! আমি তোমার কাছে বাহুবলে পরাজিত 

হয়েছিলাম, কিন্তু তার চেয়ে এই পরাজয় অধিক। তুমি গুলনেয়ারের 
মত নারীকে মুটোর মধ্যে পেয়ে ফিরিয়ে দিয়েছে, গুলনেয়ারের মত 

সম্াজ্জীর প্রেম প্রত্যাখ্যান কঃরেছ। তুমি মহৎ! দিলীর খাঁর অনুরোধে, 
আর তোমার সম্মানে, আজ গুলনেয়ারকে ক্ষমা ক'ব্ব--সত্য কথ, 

দিলীর খাঁ__মককায় যাবার আগে এক উগ্র, উচ্ছঙ্খল নারীর প্রতি আর 
ক্রোধ রাখি কেন? 

গুলনেয়ার অধিকতর সজ্জিতভাবে প্রবেশ করিলেন। 

গুলনেয়ার। কে? কে,সম্রাট£ এত অনুগ্রহ যে? 

ওরংজীব। সম্রাজ্ঞী! 
গুলনেয়ার। চুপ্। আর আমি সম্রার্জী নই। যতদিন তোমায় 
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শাসন ক'রেছিলাম, ততদ্দিন আমি সম্রাজ্ঞী ছিলাম। আজ আর আহি 

সম্রাজ্জী নই । আমি শুদ্ধ গুলনেয়ার।__কি ঝ'ল্বে বল। 
ওরংজীব। একি গুলনেয়ার? এর মধ্যে তোমার এত পরিবর্তন! 

একি ! তোমায় চেনা যাচ্ছে না যে। 

গুলনেয়ার। সম্রাট! আমার গৌরবের সঙ্গে সঙ্গে আমার রূপের ৪ 

সমাধি হয়েছে । এখন এখানে কি মনে করে+, সম্রাট? বল? অধিক 

সময় নাই। আমি মর্তেযাচ্ছি। আমি বিষ পান করেছি! 

ওরংজীব। মে কি? বিষপান করেছো, গুলনেয়ার? 

কেন? 

গুলনেয়ার। কেন? জিজ্ঞাসা কচ্ছ”? স্থবির শীর্ণ গরংজীব। তোমার 
তাচ্ছিল্যা নয়ে আমি জীবন ধারণ কণ'্ব্ব মনে করেছিলে? তোমার 

কৃপা ভিক্ষা ক”রে বেঁচে থাকবো ভেবেছিলে-_? এ স্র্যের পানে তাকাও, 

তার পরে আমার পানে চাও--বল দেখি, দেখে বোধ হয় নাকি যে, 

আমরা ছুই ভাই বোন্? সম্রাজ্ঞী হরে দিগন্তরেখায় উঠেছিলাম, সম্রাজ্ঞী 

হয়ে দিগন্ত রেখায় অস্ত যাচ্ছি! 

ওরংজীব। গুলনেয়ার ! আমি এসেছি আজ তোমায় ক্ষমা কর্তে। 

তোমার যা! কেড়ে নিয়েছিলাম, সব ফিরিয়ে দিতে । 

গুলনেয়ার। ক্ষমা ! 

ওরংজীব। তোমায় আর ভালোবাসতে পারি না গুলনেয়ার ! 

তুমি জানো না, গুলনেয়ার ! যে তুমি আমার কি সর্বনাশ ক'রেছে। 
আমার আশা, উদ্যম, প্রেম, বিশ্বান এক মুহূর্তে এক সঙ্গে ভেঙ্গে 

দিয়েছো । যৌবনে এ সব ভেঙ্গে গেলে আবার যোড়া লাগে। কিন্ত 

বাদ্ধক্যে যা ভাঙ্গে, আর যোড়া লাগে না। আনার সব গিয়েছে। 
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আনিও মণর্তে যাচ্ছি। এমন তোমায় আর ভাল বাস্তে পারি না। 

আমার সে শক্তি নাই। কিন্তু তোমায় ক্ষমা কণ্তে পারি। 

গুলনেয়ার। ক্ষমা ?-_-সমাট্! তুমি আমায় ক্ষমা কণ্যে? 

উরংজীব। নীচ শ্রেণীর লোকে কুলট স্ত্রীর পৃষ্ঠে কুঠার মারে। 
সাধারণ শিক্ষিত লোক তাকে পরিত্যাগ করে । মহৎ ব্যক্তি ক্ষমা করে। 

গুলনেয়ার ৷ [ব্যঙ্গন্বরে ] কি মহৎ তুমি! কিন্ত সমাট.! গুলনেয়ার 

কখনো! কাউকে ক্ষমা করেনি ১ সে কারো ক্ষমা! চাহেও না। 

ওরংজীব। তুমি ভূল বুঝ্ছ, গুলনেয়ার । আমি মহৎ নতি! ভবে 

দিলীর খা মহৎ। আমি এখন বন্ত্রবং কাজ করে? যাচ্ছি । দিলীর খা 

"আমায় তোমাকে ক্ষমা ক'ক্ডে বলেছে । তাই তাঁর অনুরোধ আর-_ 

গুলনেয়ার। দিলীর খার অনুরোধে? যাঁও. সমাট 1 তোমার ক্ষমা! আগি 

চাই না। আমি নরকে নেমে যাচ্ছি_-সঙ্গে হৃদয় পূর্ণ করে নিয়ে যাচ্ছি__ 

সেই দুর্াদাসের প্রতি তীব্র অসীম বিরাট ভালবাসা । বদি তাঁকে পেভাম, 

আমি তাকে একথণগু মেঘের মত, আনার সেই ভালবাসার ঝঞ্চা দিয়ে, 

ঘিরে, টেনে, সঙ্গে করে? নিয়ে যেতাম ; তাকে সেই ঈপ্সার জালার তিলে 
তিলে তুযানলের মত দগ্ধ কণ্ভীম। তাকে পাচ্ছি না । কিন্তু বুঝি এক- 

দিন কোথাও পাব। তখন তাকে দেখ্বো। ওরংজীব! বিশ্বসংসারে 
বুঝি কেহ কেহ আছে, যাদের ভালবাস! প্রতিহিংসার মত-- প্রবল, উদ্দাম, 

জালাময়। জেনো আমি সেই নারী।- আমার মাথা ঘুচ্ছে, আর 

পাচ্ছি না। আমি মচ্ছি। কোন ছঃখ নাই আমার, ওরংজীব ! 
পড়েছি বলে কোন ছুঃখ নাই। উঠেছিলাম--পণ্ড়েছি। যারা মাটি 

কাম্ড়ে পড়ে থাকে, তারা! পড়ে না। কোন দুঃখ নাই। যদিনারী হয়ে 
জন্মগ্রহণ করেছিলাম, পুরুষকে রেখেছিলাম সুঠোর মধ্যে । যদি সম্রাজ্জী 
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উয়েছিলাম--সাম্রাজ্য শাসন করেছিলাম! যদি ভালবেসেছিলাম-__ 
ভালবাসা দান ক'রেছিলাম ! ভিক্ষা করিনি ।--কোন ঢঃখ নাই। 
একদিন মর্তে হবেই । তবে দিন থাকৃতে মরাই ভালো । রহুর্য অন্ত 
গেল-_ আমিও যাই ।”--বলিয়! ভূপতিত হইলেন । 

ওউরংজীব। যাও, গুলনেয়ার ! তুমি অনুতপ্ত চিত্তে মর নাই । মরণের 
পরপারে বোধ হয় তোমার অনুতাপ আরম্ভ হবে। কিন্তু আমার 

অনুতাপ ঘৃত্যুর পূর্বেই আরন্ত হয়েছে । 

গুন দুস্থ । 

স্থান--আগ্রার প্রাসাদের বমুনালগ্র অলিন্দ। কাল--সন্ধ্যা। 

দিলীর খা এবং একজন কর্মচারী কথ! কহিতেছিলেন । 

কল্পচারী। সম্রাটের মৃতু হয়েছে? 

দিলীর। হা, মোবারেক ! বড় শোচনীয় সূতা সে। তার শ্যাপার্খে 

তার একজন পুভ্রও ছিল না--তাঁর বেগম ছিল না ।--একা আমি! 

বড় শোচনীক্ন মৃত্যু ! 
কম্মচারী । তার মক্কার যাবার কথা ছিল ন1? 

দিলীর। ই]! কিন্তু আর যাওয়া হয় নাই। দৌলতাবাদে "উর 
মৃত্যু হয়। মৃত্যুর সে দৃশ্ত আমি ভূল্বো না। অনুতপ্ত হৃদয়ের অন্গ- 

সপ্ত অবস্থায় সেই মন্খরভেদী ক্রন্দন “ক্ষমা কর মারাঠা, ক্ষমা কর 

রাজপুত, ক্ষমা কর পাঠান।” তার পর নর্বার পুর্ধ মুহূর্তেই সেই 

ভয়বিহবল ভগ্ন উক্তি “এ সমুখে মৃড্যুর কৃষ্ণ সমুদ্র' তাতে তরী 
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ভাসিয়ে দিলাম ।” শেষে হো আল্লা বলে সেই মর্খভেদী চীতৎকার-_ 
সে দৃশা ভুলবো ন!। | 

কর্মচারী । বড় শোচনীয় !-_-এখন সম্রাট কে হন বলা যার না! 

দিলীর। যুদ্ধ বেধেছে, মৌভ্তাম আর আজীমে। ফল জগদীশ্বর 
জানেন। 

কর্মচারী। আপনি সাহজাদী রাজিয়াকে এখানে নিয়ে এসেছেন? 

দিলীর। ই, মোবারেক। সাহজাদীর আজ পিতা নাই, মাত' 

নাই-কেহ নাই। তার মত ছুঃখিনী কে ?--এখানে তাকে এক বৃদ্ধা 
পরিচারিকার কাছে রেখে ষেতে হ'চ্ছে। 

কর্মচারী । আপনি কোথায় যাবেন? 

দিলীর। আমি যাবে একবার ছুর্গাদাসের উদ্দেশে । 
কন্মচারী। কেন? | 

দিলীর। প্রয়োজন আছে। এখন চল বাহিরে যাই। 

[ উভয়ে নিঙ্তান্ত ] 

উদ্তস্তভাবে ধীরে ধীরে সেখানে বাজিয়! প্রবেশ করিলেন। 

বাঁজিয়া । আমি তাকে ভালবেসেছিলাম। তাতে কি অন্যায় 

হয়েছিল? কে আমাদের বিচ্ছিন্ন কলে”? কেন ক'লে ১-এত সুখ 

তাঁদের সৈল না! 

পরিচারিক। প্রবেশ করিয়া ডাকিল--“ওগো সাহজাদি 1” 

রাজিয়া । সেদিন আমাদের সেই আবুগিরিছুর্গে শুভ্র জ্যোতনালোকে 

পর্বতপাদমূলে দেখা হোল--কেন আমাদের দেখা হোল, অজিত ? 

পরিচারিকা। এসেই আবার বিড়ির বিডির ক'রে বকৃছে। বলি, 

ও সাহজাদি! 
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রাজিয়া। অজিত! অজিত !__তার নামও মিষ্ট! অজিত! 
পরিচারিকা। “না, ও এখন উত্তর দেবে না। আমি এখন যাই। 

সাহজাদীদের রকমই আলাদ।”-_-বলিয়া চলিয়া! গেল। 

রাজিয়া । সন্ধার বাতাস বইছে- কোকিল ভাকছে। নীল- 
সলিলা৷ যমুনা! নদী প্রাসাদমূল বেষ্টন করে যাচ্ছে । আকাশ কি নির্ঘ্্ল, 

কি নীল! 

গীত । 
তবে, আর কেন ঝহে মলয়-পবন, আর কেন পাখী করে গান ? 

আজি, হদয়কুপ্জে হখমধুমাস হয়ে গেছে যবে অবসান । 

আজি, চলে' গেছে এক সঙ্গীত, ছিল ছেয়ে যা আকাশ ভুবনে-_- 

আনার নয়ন হইতে নিভে গেছে জ্যোতি, হৃদয় হইতে গেছে প্রাণ। 

মু [ গাইতে গাঁইতে প্রস্থান । 

অঞ্ন্ম নুস্ণ্য। 

হি 

স্থান__পেশোলা হদতীরে প্রাসাদ। কাল-মধ্যাহ। হুর্গাদাস 

একাকী দীড়াইয় সে দৃপ্ত দেখিতেছিলেন। 
দুর্গাদাস। ব্যর্থ হয়েছি। পাল্লেম না এ জাতিকে টেনে তুল্তে । 

মোগল সাম্রাজ্য থাকবে ন! বটে, কিন্তু এ জাতি আর উঠবে না। 

জয়সিংহ ও সরস্বতী আপিয়৷ পদবন্দন! করিলেন । 

সরম্বতী। ভিতরে আন্মুন, দেব! জল গ্রহণ করুন। দ্বিপ্রহর 

অতীত হয়েছে । 

ছর্গাদাস। যাচ্ছি চল, ম1! 
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জয়। এখানে আপনার কোন কষ্ট হচ্ছে না? 

দুর্গাদাস। ক? রাণার আতিথ্যে আমি পরম সুখে আছি। 

জয়। আমার আতিথ্য ব'ল্বেন নাঁ। সরস্বতীর আতিথ্য। 

সরম্বতীই এস্থান পছন্দ করে, দিয়েছে! সরম্বতীই এ স্ফটিক হম্ম 
তৈয়ার করিয়েছে । যে দিন আপনি আমাদের অতিথি হয়ে এক নির্জন 

গানে থাকবার ইচ্ছা! প্রকাশ করেন, সেই দিন সে নিজে এখানে এসে 

সমস্ত বন্দোবস্ত ক'রেছে। এখানে প্রতিদিন সে আপনার জন্ত নিজে 

পাক করে। 

ছর্গাদীাস। অসীম অনুগ্রহ মহারাণীর ! 

সরন্বতী। অনুগ্রহ? অনুগ্রহ ঝল্বেন না। দেব! এ দীনের অর্ধ্য, 

ভক্তের নৈবেগ্ধ । রাজস্থানে কে আছে, রাঠোর তুর্গাদাসের নামে 

বার বক্ষ স্ফীত না হয়--শির গর্কে উন্নত না হয়? যদি একান্ত তাগা- 

বলে, পূর্বজন্মের পুণ্যফলে এই দেবতাকে অতিথি স্বন্ধপে পেয়েছি, পু! 

করে” সাধ মেটাবো। 

দৌবারিকের প্রবেশ। 

দৌবারিক। মহারাজ! দ্বারে মোগলসেনাপতি দিলীর খা রাঠোর 

সেনাপতির সাক্ষাৎ চান। 

দুর্গীদাস। দিলীর খা! সেকি? দিলীর খা? 

দৌবারিক। হা, সেই নামই ত বল্লেন। 

দুর্গীদান । যাও, পরম সনাদরে নিয়ে এসো।” সরম্বতীকে কহিলেন-- 

“যাও, মা, ভিতরে যাও। আমরাও আস্ছি এখনি ।” 

মহারানী সরস্বতী অন্তঃপুরে চলিয়া গেলেন। 
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ছুর্গাদীস। দিলীর খা এখানে £ অর্থ কি? 

জয়। বুঝ্তে পাচ্ছি না। 

দিলীর খা প্রবেশ করিলেন। 

দিলীর। বন্দেগি বীর ছর্গাদাস ! আমায় মনে পড়ে? 

দুর্াদাস। আমার জীবনদাতাকে বিস্বৃত হব কিরূপে? আনুন, 

আমার আজ পরম সৌভাগ্য । কিন্তু এখানে কি অভিপ্রায়ে, সেনাপতি ? 

দিলীর। তীর্থদর্শনে, ছূর্গাদীস। তোমাদের হিন্দুদের মধ্যে কানা, 
হরিদ্বার, সেতুবন্ধ রামেশ্বর, এই সব তীর্থ আছে না? যেখানে যাত্রীরা 
মাঝে মাঝে গিয়ে ধন্ত হয়ে আসে? আমিও নর্ধার আগে তোমায় 

একবার দেখতে এসেছি। | 

দুর্গাদাস আনু্ুক নীরব রহিলেন; পরে কহিলেন, “দিলীর খাঁ! 

আমি সামান্ত ও ) সাধ্যমত নিজের কর্তব্য করে? এসেছি মাত্র ।” 

দ্িলীর। এ পাপধুগে তাই কয়জন করে, ছুর্গাদাস? বে যুণে 

ভ্রাতাকে তার অংশ হতে বঞ্চিত করে' আনন; ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্গ 

স্বজাতিদ্রোহ করে” পরিতৃপ্ত; যে যুগে তোষামোদ, গীড়ন, নিথ্যাবাদ, 
প্রতারণ!, চারিদিকে ছেয়ে পড়েছে; সে যুগে তোমার মত ত্যাগী দেখে 

আআ! শুদ্ধ হয়। যে প্রভুর জন্য প্রাণপণ করে, দেশের পায়ে সব্বন্ব 

অর্পণ করে, আশ্রিতকে রক্ষা কর্বার জন্য দেশ ছাড়ে, অগ্মরা সম্রার্জীর 

অবৈধ প্রেম প্রত্যাখ্যান করে, প্রপীড়িত অবলার প্রাণরক্ষার্থে নিজের 

বুক আগিয়ে দেয়, শেষে আশ্রিতা৷ কুমারীর ধর্ম রক্ষার জন্য নির্বাসিত হয়, 

সেরূপ চরিত্র তোমাদের পুরাণেই কয়টা আছে, ছুর্থাদাস ? 

হুর্থাদাস। পুরাণে কেন, দিলীর খাঁ? তাঁর চেয়ে উচ্চ চরিত্র 

দেখতে চাও যদি, নিজের চরিত্রের সন্ুখে দর্পণ ধর। 
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ছুর্গাদাস। 

দিলীর। আমার? 

ছুর্গাদাস। হা, দিলীর খাঁ, তোমার । আরও দেখতে পেতে দিলীর, 

যদি আজ কাশিম এখানে থাকৃতো--তোমারই জাতভাই কাশিম। 

কাশিমের প্রবেশ। 

কাশিম। “কৈ! মহারাজ কৈ? এই যে!”_আভূমি গ্রণত 
অভিবাদন করিল। 

হুর্গাদান। এ কাশিম যে? কি আশ্চর্য্য! কাশিম, তুমি এখানে 
খুঁজে এলে কেমন করে” ? 

কাশিম। খুঁজে খুঁজে আলাম, মহারাজ ! কত জায়গায় তল্লাস 

ক'রেছি, তার আর কি বল্বো, মহারাজ ! 

ছুর্াদাস। তুমি কাকে মহারাজ বল্ছ, কাশিম ? 
কাশিম | যাকে চিরকাল বলে” আস্ছি, মহারাজ ! * 

দুর্গাদাস। না, কাশিম। তোমার আর আমার মহারাজ এখন 

যোধপুরাধিপতি অজিত সিংহ । 

কাশিম। তার নাম কর্বধেন না মহারাজ ! সে নেমকহারাম-_ 

ছুর্গাদান। কাশিম! তুমি কার কাছে এ কথা বঝল্ছো৷ মনে রেখো । 
কাশিম। জানি। মোর গ্যাবতার কাছে কথা বল্ছি। তবু বেহক 

কথ চুপ করে' শুনে যাতি পার্ক না। যাকে আপনি বুকের মদ্দি করে” 

মানুষ কর্লে যার কামে বেবাক জানট! দিলে, যাকে তার মা ছাওয়ালের 
মত দেখতো, সেই তাকে যে বুড়োবয়সে, মাফ কণ্ধেন মহারাজ,__-গলা 

ধরে” আস্ছে, আর বল্তে পার্বো না। | 

জয়সিংহ। কাশিম! ইস্লাম ধন্ম ত তোমার মত মানুষও তৈরি 

করে? 
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দুর্গাদাস। 

ছুর্গাদাস। সব ধর্মেই এক কথা, এক মহানীতি শিক্ষা দেয়, 

মহারাণ! ! তবু যদি কেউ মানুষ ন! হয়, সে-_ ধর্মের দোষ নয়। মুসলমান 
ধন্মে কাব লেস্ খাও আছে, দিলীর খাও আছে। 

দিলীর। আর হিন্দুধন্মে শ্তামসিংহও তৈরি হয়, ছুর্গাদাসও 

তৈরি হর। 

কাশিম। তবে, হুজুর, মোর এক আজ্জি আছে। 

ছুর্গাদাস। কি, কাশিম ? 

কাশিম। শুন্ছি যে হুজুর আজ রাণার রুটি থায়ে মান্ষ। তা ত 

হতি পারে না ॥ 

দুপ্ধ'ণাস। কি হ'তে পারে না? 

কাশিম।. ঘুর জান থাকৃতি মহারাজ ত আর একজনের রোল 

বাবে না। তাত মুই জান থাকৃতি গ্যাখ্বো না। 

জয়। সেকি! তুমিকি কণ্্ে চাও, কাশিম? টি 

কাশিম। কি কন্ঠি চাই ? শোন, রাণা, মুই মহারাজকে খাওয়াবো । 

জয়। কেমন করে? 

কাশিম। যেমন করে” পারি। মজুর খেটে থাওয়াবো- ভিক্ষা 

মেগে খাওয়াবো । * 

জয়। তুমি কি পাগল হয়েছো, কাশিম ! তুমি পাবে কোথা থেছে? 

কাশিম। যেখিন থেকে পাই। যদ্দি আজ রাণী বেঁচে থাকৃতো, 

ছর্গাদাসকে পরের ছুয়োরে ভিথিরী হতি হোত না। তিনি নেই, কিন্তু মুই 

আছি। সুই থেটে খাওয়াবো খু'দ কুঁড়ো যা পাই খাওয়াবো 

জয়। তাঁকিহয়? 

কাশিম। হয় না? দেখ, মহারাজ দুর্গাদাস! তোমার যেনন মনে 
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দুর্গীদাস। . 

লেয় করো! বেছে লাঁও, মহারাজ! রাণার ফেলে-দাওয়া রাজভোগ 

থাবা? কি মোর পুজোয় দেওয়া খুদ কুঁড়ো খাবা? বেছে লাও, রাণার 

পায়ের তলায় থাকৃবা ? না, মোর মাথায় থাকৃবাঁ? যেটা লেবা, 

বেছে লাও। 

ভর্গাদদাস। “ঠিক বলেছে! কাশিম ! ু র্গাদাস তোমার দেওয়া খু'দ 

কুঁড়োই খাবে ।” এই বলিয়া দুর্গাদাস উঠিয়া! কাশিমকে আলিঙ্গন করিয়া 
কহিলেন “ভাই কাশিম ! আজ হতে আমরা দুই ভাই ।” পরে 

দিলীরকে কহিলেন “দেখ, দিলীর খা, কি উচ্চ 1” 

দিলীর। সত্য কথা ঝ্লেছিলে, দুর্গাদান ! দ।৬+৪ তোমরা 

দ্রজনেই আজ আমার সম্মুখে দাড়াও) একবার নয়নভ'রে দেগি,_- 

ঈশ্বর! তামার স্বর্গে বারা দেবতা আছেন ০৫ তারা কি এদেএ 
চেয়েপ্উ বড়? 

দি 

মবন্নিক্ তন্ন 












